
SUCCESE ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL! 

d/omo jRE| OT[ ROMÂhiEȘTI CALIFICATE, 
STEAUA ~
U.T.A. AZI 0 AȘHPTAM PE A PATRA, RAPID!

Bucurie!
„La Trnava e liniște I' O 

liniște mai liniștită decit fu
sese.înainte de meciul cu Di
namo. Nu se moi aud decit 
cele două goluri ale lui Doru 
Popescu, rămase în ploaie, ți- 
nindu-se de mînă și tremurînd 
de frică să nu le faulfeze vre
unul din bocancii vedetelor lui 
Spartak. Nu se mai aude zgo
motul de helicopter al decla
rațiilor făcute în zilele pre
mergătoare, de către purtăto
rii de cuvînt ai orgolioasei 
companii Adamec-Kuna. Nu se 
mai mai aude nici răpăitul lo
viturilor core erau să scoată e- 
chipa bucureșteană din Cupa 
campionilor.

„La Trnava e liniște" I Dar 
noi care n-am fost acolo au
zim ceva rămas în urechea 
ierbii de pe stadionul orașu
lui. Auzim curajul jucătorilor 
noștri, auzim răbdarea, dirze- 
nia, inteligența și suferința 
lor, auzim puterea lor de lup
tă și de sacrificiu, auzim vo
cile lor sugrumate de bucu
rie și de epuizare de la sfir- 

i șif. Dinamo nu merita o ase
menea’ râplicăi' Nu merita nici 
ideea de sport un asemenea 
exil. Nici Cupa campionilor 
europeni nu merită să fie ast
fel.. deformată. Dar, în sfîrșit, 
lăsăm echipa Spartak să me
diteze la toate astea, în pa
tul ele liluzii ofilite în- care se. 
reculege acum.

Noi, în schimb, sa adăugăm 
bucuria noastră la bucuria lui 
Dinamo. Asediați de un ad
versar furibund și de o ga
lerie copleșitoare pentru ci
neva slab de înger, fotbaliștii 
români au rezistat, apârîn- 
du-se și afacind. Bărbăția le-a 

, rămas întreagă, judecata des
tul de limpede, iar speranța 
lor, săgetată de două ori, a 
supraviețuit după fiecare în
cercare. La sfîrșitul unui meci 
ca ăsta nu se pot rosti nume. 
Nu se 
chipa. 
înălțat 
nucleu 
sonaj

poate elogia decît e- 
Fiindcă băieții s-au 

peste ei, devenind un 
de solidaritate, un per- 
care a creat și trăit 

uri ceas și jumătate de ero
ism. Păcat, mare păcat, _ de 
cele două faulturi pornise de 
Sătmăreanu II. Eliminarea lui 
este dreaptă, deși nervii săi 
n-au avut nici pe departe ex
presia pe care am vâzut-o la 
adversarii lui. Ne vom reîn- 
fîlni curînd cu fotbaliștii ce
hoslovaci la București, în ca
drul campionatului european. 
Atunci vom avea posibilitatea 
să le replicăm printr-un fot
bal onest, printr-o ardoare 
incandescentă, dar lipsită de 
atari impurități. Victoria cam
pioanei noastre exprimă o for
ță tehnică și morală care face 
legătura cu forfa echipei na
ționale și ne dă speranțe 
lucide pentru ultimele ei două 
partide oficiale, programate 
toamna aceasta la București 
(prima, la 14 noiembrie, cu 
Cehoslovacia).

Romulus BALABAN

-

P.S. In Cupa cupelor, Steaua 
s-a calificat roșind, în fața 
unei echipe care nu vorbea 
limba fotbalului. Steaua e în 
ceafă. Și fiindcă toți jucătorii 
sînt în ceață, ne gîndim că 
e vorba sau de un defect tre
cător de pregătire, sau de mo
dificarea stilului de joc în
cercată de noul antrenor, și 
ajunsă în stadiul cînd oamenii 
ou uitat de tactica dinainte, 
dar mau învâțal-o încă pe cea 
viitoare.

U.T.A. s-a calificat, pierzind. 
Trebuia să aibă și Austria 
Salzburg o bucurie.

Intrăm deocamdată cu 3 e- 
chipe în turul doi. Miercurea 
cea mică de acum două săp- 
tămîni a născut o mierebre 
mare. Rămîne, ca astăzi, Ra
pidul să bea licoarea de am- 
brozie țîșnitâ din pilda lui 
Dinamo și să împuște poarta 
lui Zoff ca pe un cerb cu 
coarne de araint.
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ELIMININD PE SPARTAK ÎN DEPLASARE, 2-2 LA TRNAVA INT1LN1RE CU Bl/ f

A.

DINAMO S-A ÎNTRECUT PE SINE,
OFERINDU-NE O MARE SATISFACȚIE

® BĂRBĂȚIE, CURAJ, DĂRUIRE Șl REZISTENȚĂ IN FAȚA UNOR CONDIȚII GRELE DE JOC-ATRIBUTE CARE AU CARACTERIZAT ÎNTREAGA ECHIPA 
» DORU POPESCU A MARCAT GOLURILE CALIFICĂRII ♦ KUNA Șl SĂTMĂREANU II ELIMINAȚI DE PE TEREN

IcTRNAVA, 29 (prin telefon, de 
trimisul nostru special).

După cum ați văzut, desigur, 
micile ecrane, partida dintre cam
pioanele României și Cehoslovaciei 
a oferit o întrecere dramatică, cu 
minute de fotbal autentic și —din 
păcate — cu brutalități, o între
cere desfășurată sub semnul unei 
tensiuni extraordinare. La căpă
tui celor 90 de minute de joc, Di
namo București — evoluînd cu mai 
multă luciditate și mai multă dă
ruire decît în partida tur a izbutit 
un nesperat, dar pe deplin meritai,

pe

SPARTAK TRNAVA — 
DINAMO BUCUREȘTI 

2—2 (1-0)
Stadion Spartak ; ploaie, frig : 

gazon bun ; spectatori — aproape 
30 000. Au marcat : KABAT (min. 
40) șl DOBIAS (min. 69 — din 11 m). 
respectiv DORU POPESCU (min. 64 
șl 68). Raportul șuturilor la poartă : 
22—14 (pe spațiul porții : 8—7). Raport de cornere : 14—2.

SPARTAK : Geryk — Dobias. Ma- 
jernik, Hagara. Varadin, Kuna, 
Fandel, Hrusecky, Masrna (m!n. 72
Martinkovici). Adamec, Kabat.

DINAMO : Andrei 10 — Cheran 0, 
Nunweiller III 9, Sătmăreanu II 7, 
Deleanu 9. Dinu 8, Sălceanu 7 (min. 
50 Doru Popescu 10). Lucescu 9, 
Nunweiller VI 8, Dumitraclie 8. Fi. 
Dumitrescu 8.Meciul a fost arbitrat corect de o 
brigadă vest.-germană, formată din 
II. WEILAND (la centru), M. Wics- 
nian și H. Hoevel (la linie).

PRIMII SP( «■

ORIZONT 
OLIMPIC

CARE VOR 111/
OLIMPIC NO I

rul : Dobias, cel mai bun jucător 
al lui Spartak, execută un „un-doi" 
precis cu Adamec, rătnîne singur 
în fața porții, șutează, dar Andrei 
respinge senzațional cu piciorul !

După acest moment, nervii jucă
torilor cehoslovaci cedează, pe 
zon se petrec cîteva scene de 
gilat, Sătmăreanu și Deleanu

ga- 
pu- 
râ-

Mirceo M. IONESCU
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DORU POPESCU

rezultat de egalitate, 2—2, în urma 
căruia a primit dreptul de califi
care în turul următor al presti
gioasei competiții „Cupa campio
nilor europeni".

Meciiii de îa Trnava a început 
sub semnul vijeliei gazdelor, care 
domină cu autoritate primul sfert 
de oră, obținînd 9 cornere față de 
unul singur al românilor. Dinamo- 
viștii se apără, însă, cu chibzuință, 
iar cotraatacurile lor surprind pe 
picior greșit — mim 14 șl 23 — 
o defensivă mai puțin sigură și mai 
neatentă decit în partida de, la 
București. După ce Kuna trimite 
balonul în bară (min. 15), gazdele 
sînt la un pas de a deschide sco-

OSaMAfH-

D.NICOLAE NICUȘOR — an
trenorul bucureștenilori „Echipa 
noastră a avut o evoluție mai bună 
decit la București, Radu și Du- 
mitrache, refăcuți, devenind două 
piese de greutate ale formației. 
Spartak a jucat nervos și asta ne-a 
ajutat, foarte mult. I ntroductndu-l 
pe Doru Popescu, mi-am asumat o 
soluție de risc, într-un moment în 
care 0—1 sau 0—3 nu se deose
beau prea mult... Soluția s-a dove
dit inspirată și, astfel, am dobîndit 
calificarea în fața unei echipe fti 
care doar Dobias, Hagara și Rabat 
au înțeles să nu joace dur".

DQBIAS: „Nefericită zi pentru 
noi! Nu ne-am așteptat, recunosc, 
la un asemenea final și am fi pu
tut, poate, să ne calificăm dacă am 
fi știut să tragem de timp cu mai 
multă insistență... Dinamo a jucat 
bine. Adamec și Lucesc.u mi-au 
plăcut cel mai mult".

DORU POPESCU: „Am avut par
că o presimțire că, în final, gaz
dele vor ceda ți vom reuși să ega
lăm. Mă gîndeam la un 1—1 și 
trebuie să. recunosc că nu mi-am 
închipuit nici o clipă că voi izbuti 
să înscriu două goluri la Trnava. 
Mă bucur tare mult că am făcu
t-o...“

mis în propriul fundaș ce venea 
inspre poartă împreună cu lordă- 
nescu. Din Carvana mingea a rico
șat peste portar. în plasă. Un auto
gol stupid, ca multe altele. Dar 
atunci, în acele momente, nimeni 
n-ar fi crezut că echipa militară 
va obține victoria datorită acestei

in

Am văzut primul meci dintre 
Steaua și F.C- Hibernians, din ca
drul ..Cupei cupelor”. Se știe, acolo, 
în Malta, scorul a fost 0—0. Echipa 
bucureșteană a jucat atunci, la 14 
septembrie, destul de slab. Dar a 
fost cald si terenul impropriu. Au 
existat scuze. La București, însă, 
aceste motive au lipsit și toată 
mea gîndea că echipa noastră 
întrece la scor modesta formație 
La Valetta. N-a fost așa I

Ieri, pe stadionul Republicii,
întîlnirea retur. Steaua a deziluzio
nat. E drept, fotbaliștii bucureșteni 
s-au calificat în turul următor al 
competiției, dar au obținut o cali
ficare fără pic de glorie, fără meri
te. Ieri, Steaua a învins cu 1—0 
(1—0) gratie unei împrejurări feri
cite, a unui autogol.

Era minutul 10 de joc. lordânes- 
cu s-a angajat intr-un dribling pre
lungit, a făcut un „un-doi" cu Tă
tara, în apropierea careului de 16 
m, și a mai înaintat cîțiva pași. 
Era tatonat de fundașul Carvana. 
Portarul Mizzi a ieșit în întîmpinare, 
a lovit balonul eu latu! și l-a tri-

STEAUA — F.C. HIBER
NIANS 1—0 (1—0)

Stadionul Republicii; timp e:<ce- 
lent: teren foarte bun ; spectatori — 
aproximativ 15 000. A marcat CAR
VANA (min. 10 — AUTOGOL). Ra
portul șuturilor la poartă : 24—2 (pe 
spațiu] porții : 9—0 î). Raport de cer
nere : 10—2.

STEAUA : Coman (fără notă, pen
tru că nu a fost solicitat) — Sătmă
reanu 8. Smarandache 7. Negrea 6. 
Hălmăgeanu 5. Naom 4, Vigu 4, Pan- 
tea 4 (min. 56 Ștefănescu 4). Tătaru 
4 (min. 56 Aelenei 6), lordănescu 4, 
' F.C. HIBERNIANS : Mizzi — Pri- 
vitera, F. Mifsud, Carvana, Zerafa, 
Delia, Michalef, Bonelo. Thebold, 
Cinl, Borg (min. 46 Zarb).

A arbitrat — cu greșeli — MUZA- 
FEK SARVAN, ajutat (tot cu gre
șeli) de F. Pazargi șl N. GUnes .(toți 
din Turcia).

Fiindcă precizia tragerii se traduce in m 
nostru olimpic ii acordă de pe acum o < 
vor albi poligoanele —ca în imaginea de U

A VENIT RÎNDUL RAPIDULUI

a-

După ce au asistat la calificarea 
Stelei în turul ÎI al „Cupei cupe- 
lor“ și la splendida promovare a 
dinamoviștilor în același tur al 
„Cupei campionilor europeni",
flînd, pe calea undelor, că și U.T.A. 
a obținut performanța reușită de 
campioana și cupmena României — 

fotbaliștii de la Rapid intră azi în 
arenă în „runda 
nantei întreceri.

a patra' a pasio-

Este ușor de bănuit ce gînduri îi 
vor anima pe fotbaliștii giuleșteni, 
astăzi, în dificila lor confruntare 
cu această renumită ambasadoare 
a fotbalului' italian care, se 
A. C. Napoli.

Citiți în pagina a 4-a a 
nostru ultimele vești din 
rapidistă și napoletană.

numește

ziarului 
taberele

nefericite mtimpltn pentru modestii 
jucători maltezi. Și totuși, așa avea 
să fie în cefe din urmă.

în următoarele 80 de minute, fot
baliștii bucureșteni n-aveau 
vingă măcar odată pe .........
Mizzi. Uriașul apărător al buturilor 
lui F.C. Hibernians a 
ca și în meciul din Malta — cîteva 
intervenții salutare. în minutele 46, 53. 
55 a parat sau a deviat în corner min
gile expediate de Vigu. Tătaru și 
Negrea. Dar Steaua n-avea. să în
scrie, în primul rînd datorită slabu
lui eî joc, evoluției nesatisfăcătoare 
a mijlocașilor și a atacanților, care 
au jucat ca niște fotbaliști oarccari,

să-l in- 
portarul

avut

Conitcmtin ALEXE

RAPID

POP

NASTURESCU

RADUCANU
BOC LUPESCU

DINU DUMITRU
ENE NEAGU

Meciul se joacă pe stadionul „23 August" (de Ic ora 
condus — la centru — de arbitrul EISCHEWEILLER

de G. Popovici și F. Coloși.

IMPROTA ALTAFINI MACCHI 
PEREGO PANZANATO

POGLIANA
ZOFF

MUSAI

ANGELESCU

15/30) și este
(R.F.G.) ajutat

JULIANO 
ZURLINI 

RIPARI

A. C NAPOLI

In așteptarea Balcaniadei de tenis de masa

MARIA ALEXANDRU A ClSIIGAT 
UN TURNEU MASCULIN

In timp ce jucătorii noștri efec
tuează ultimele pregătiri sub în
drumarea antrenorilor Ella Con- 
stantinescu și Farkaș Paneth, or-

CAMPIONATUL NATIONAL DE PENTATLON MODERN

SURPRIZE IN PROBA DE CĂLĂRIE
.Ieri, pe baza hipică din Calea 

Plevnei au început întrecerile pen
tru desemnarea campionilor indi

viduali și pe echipe pe anul în 
curs la pentatlon modern.

din cadrulPrima probă

Albert. Covaci, unul dtntrf pretendențu la titlu.
' Foto» y, BâSfiAG

cursului — călăria — a revenit, 
surprinzător, lui Sorin Olariu 
(C.F.R. Timișoara I) pe calul Arcaș, 
care a reușit să termine parcursul 
fără greșeală și cu cel mai bun 
timp: 1:26,9, punctaj 1100. Locul 
doi a fost ocupat de veteranul a- 
cestui campionat, Ivan Bănet 
(C.F.R. Timișoara I) pe calul Nep- 
tun 1:29,8 — 1100 p. în continuare 
s-au clasat: Dumitru Spîrlea 
(Olimpia I) 1:32,5 — 1100 p, Al
bert Covaci (I. P. Tg. Mureș) 1:32,5
— 1100 p, Florian Mureșan (Olim
pia II) .1:40,3 — 1100 p și Anton 
Kim (C.F.R. Timișoara I) 1:40,7
— 1100 p.

Surprinzătoare ieșirea, din cursa 
pentru titlu a maestrului sportului 
Marian Cosmescu (Olimpia I) care
— avînd neșansa de a primi, prin 
tragere la sorți, un cal slab — a 
realizat zero puncte.

Clasament pe echipe: 1. C.F.R. 
Timișoara 3300 puncte, 2. Olimpia I 
2165 p, 3. Olimpia II 1100 p,

Astăzi, cu începere de la ora 8. 
în sala Floreasca II se desfășoară 
cea de a doua probă din cadrul 
concursului — scrima.

ganizatorii celei de a VIII-a edi
ții a Balcaniadei de tenis de masă 
pun la punct ultimele detalii, sînt 
ocupați cu primirea oaspeților. în 
această privință, cei mai grăbiți 
au fost sportivii greci, sosiți de 
marți seara la București, de unde 
și-au continuat călătoria la Poiana 
Brașov, locul de desfășurare a com
petiției. Aici, în sala de sport a 
complexului Rula, gazda întreceri
lor, se antrenează de cîteva zile 
reprezentanții României. A avut 
loc chiar și un concurs de selecție 
la care au luat parte 10 băieți și 
Maria Alexandru care a și... cîș- 
tigat. Iată de altfel clasamentul : 
1. Maria Alexandru 8 victorii, 2. 
Doboși 8 v. 3, Sîndeanu 8 v, 4. 
Giurgiucă 7, 5. Luchian 5 v, 6. Ste- 
lian 5 v, 7. Oyanez 4 v, 8. Teodor 
4 v, 9. Gheorghiu 4 v, 10. Ancei 
2 v, 11. Antal 0 v. Ultimii doi au 
„căzut" la examen.

Dintre delegațiile străine, cu ex
cepția celei a Turciei — indispo
nibilă în ultimul moment — și a 
Greciei, (sosită de acum), celelalte 
sînt așteptate în cursul zilei de azi. 
Tot joi este programată și ședința 
tehnică.

(Qonttnuars tn pag. a 4-a)

La sfîrșitul săptămînii trecute,, sferturi 
am poposit la Sinaia. Era prima . așteptai 
zi în care soarele reușise să des
trame total, cortinele grele ale no
rilor și făcea să strălucească arama 
pe care toamna a început să o cear
nă peste făgete. Cîteva zdrențe albe, 
agățate printre steiurile Bucegilor, 
mai aminteau zilele în care avan
garda iernii făcuse să coboare — 
timpuriu și alarmant — mercurul 
termometrelor. Dar acum ele păreau 
departe și orașul dintre munți se 
răsfăța în calmul unei luminoase 
zile de toamnă adevărată.

Urcînd, pe stînga Prahovei,,prin
tre vilele de la Cumpătul, ne afun
dăm parcă într-o liniște fără hotar. 
O primă impresie, căci ajunși la 
ultimele case, unde orașul și co
drul se confundă, ecoul unor focuri 
de armă ne-ău trădat prezența 
unei activități deosebite. De altfel, 
in căutarea ei pornisem, așa că am 
grăbit pasul ajungînd curînd în po
ligonul amenajat aici. 
Cumpătului 
club Sinaia 
săi. Graba 
focurile de 
așa brusc 
pe poligon n-am mai găsit decît 
două treninguri albastre aplecate 
deasupra țintelor fulgerate. Cons
tantin Tiron și Marcel Stuparu, an
trenorii lotului nostru olimpic de 
biatlon, ne-au risipit însă imediat 
nedumerirea : „băieții aleargă acum 
prin pădure; se întorc peste trei

la poalele 
de către Schi-bob 

pentru biatloniștii 
a fost inutilă, căci 
armă s-au stins tot 

cum au început și

ce fac
tivi ai ■
în anul f
doar tr< 
rea înti

De la
noscut, -
Acasă, 
perioad 
uitat ni 
nii de] 
timpul 
tinuat i 
sau pe 
prin pi 
și el ui 
nautic

„La 
în privi 
niștii Ic 
înaintea 
din ani 
bilă pol 
C. Tiro

„Incit 
făcut c 
apendic 
Gîrniță 
pîrtii d 
nului t
păru. >

„La, tragere sîntem in urtnă cu 
numărul de cartușe consumate, dar

Gh. EPURAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

Corespondență specială pentru „SPORTUL"

PE AL 60 LEA CAMPION
SALATIERA DE ARGINT" AȘTEAPTĂSORMANI

Acum, doi ani, la Cleveland, in partida de dublu a
Năstase-Țiriac (in prim plan)

CHARLOTTE, 29 (prin
Șansele României de 

nala „Cupei Davis“, 
disputa la Charlotte (Carolina 
Nord) de la 8 la 10 octombrie, par
a fi crescut considerabil de săptâmî-

telex).
a cîștiga 
care se

fi-
va
de

PATINATORUL Gh. FAZEKAȘ
MEDALIE DE AUR

O veste bună pentru 
patinajului s sportivul 
Glieorghe Fazekaș. prezent la 
concurs special organizat la Fiis- 
sen (R. F. a Germaniei), a obținut 
medalia de aur a testului ISU (Fe
derația internațională de patinaj).

iubitorii 
român 

un

primei finale S.U A, 
și Smith-Lutz.

LA TESTUL ISU
Salutind acest frumos 

tînărului nostru campion 
naj artistic, maestrul sportului Gh. 
Fazekaș. subliniem totodată că el 
este primul patinator român care 
obține o asemenea înaltă distincție.

succes al 
de pati-

na trecută, eînd s-a 
Richey, tenismanul 
trecut al Americii 
echipa S.U.A.

Cu doi ani în urmă, Ilie Năstăse 
și Ion Țiriac au obținut dreptul de 

■ a juca challenge-roundul împotriva 
echipei Statelor Unite, lăsînd în 
urmă celelalte 65 de națiuni compe
titoare. Românii au fost însă învinși 
cu 5—0 la . Cleveland și jucătorii 
americani au devenit astfel campio
nii mondiali ai tenisului. Anul tre
cut, reprezentativa S.U.A. a păstrat 
trofeul din nou, dispunîrid de echi
pa vest-germană fără a pierde nici 
o partidă din seria de cinci.

Cu toate că retragerea lui Richey 
pare să reducă șansele americanilor 
de a păstra cupa pentru al treilea 
an consecutiv, căpitanul nejucător

anunțat că Cliff 
ni*. 1 de anul 

s-a retras din

România se. întilneau perechile

Foto i ASSOCIATED PRESS

al echipei, Edward Turville, dis
pune de alți cinci experimentați ju
cători de turneu, dintre care iși va 
alege team-ul.

In primul rînd este vorba de cali- 
fomianul Stan Smith (24 de ani) 
clasificat al doilea în Statele Unite 

' Ia finele sezonului trecut. El a cîș- 
tigat ambele meciuri de simplu în 

. meciul cu România,, din 1969. Smith 

. este actualul ■ campion ,;open“ al 
t S.U.A,, cîștigător al titlului în tur

neul de la Forest Hills (New York), 
unde l-a învins în fipală pe ceho- 

' slovacul,. Jan Kodcs. Ceilalți echi
pieri ai S.U.A. sînt Clark Graebner 
din New York, Frank Froeliling dm 
Miami, Eric Van Dilicn din San

(9QnținaaM In pag, a 9-n)
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GIMNASTICA ZILNICĂ IN ÎNVĂTÂMÎNTUL
GENERAL Șl LICEAL In numărul de astăzi: PROGRAMELE

PENTRU CLASELE V-X (IN AER LIBER)

BĂIET

a

1.mei

bl4dtf, itala palmelor
li’.dic all> metodice : coatele periecl întinse.

4 2

ÎN IMAGINECUPA DIANA"

ARBITRII MEClț <ILOR ETAPEI A Vlll-a
A DIVIZIEI B

SERIA I

de

Me-Gaz metan 
(Oarei), ajutat

Pod (ambii din

Tirgovîște — Poiana Cini-
DRAGOTESCU, ajutat la 

Poagă și V. Teciu (toți C.F.R.
A. BENTU, ajutat ..

Lazăr (toți din

Anina — Olimpia Satu 
CRIȘAN. ajutat de N. 

și Si. Cazan (toți din

I. Depărtat stind, miinile la spate, palmele apro- 
piii'1 Ducerea brațelor prin lateral sus. cu bătaia pal- -« lA>r.

:3ătaia palmelor
Coborîrea brațelor cu bătaia palmelor

II. Stind
1. Ducerea piciorului sting înapoi, vîrf sprijinit, brațele înainte oblic sus
2. Arcuire
3. Revenire — 4—5—6, idem 1—2—3 cu ducerea piciorului drept inapoi

Intrecerile de tir cu arcul din 
cadrul competiției sportive de ma
să „Cupa Diana” se bucură de o 
largă audiență în rindul salaria
telor întreprinderilor bucureștene. 
Pe terenul „Olimpia” — unde este 
amenajat un centru de inițiere 
bine dotat — s-a desfășurat, zilele 
trecute, un antrenament 
ciparea cîtorva zeci de 
asociațiile sportive ale 
sectoare ale Capitalei.

cu parti- 
tinere din 
celor opi

Prezent pe ..Olimpia", fotorepor
terul Alexandru Vena a surprins 
în antrenamentul-concurs cîteva 
viitoare pretendente ia cucerirea 
trofeului la această disciplină : Flo- 
rica Pîrvan (Fabrica de 
Mara Voicu țȚricodavg), 
Bucur și Elena Bondar (Tehnica 
textilă), Elena Oprea, Margareta 
Bâtlan și Mariana Comoranu 
(I.P.C.M.). Maria Mitrofan și Maria 
Tudorache (Confecția), Auica Ca- 
tarig și Elena Radu (Suveica).

nasturi),
Victoria

SURPRIZE ÎN ÎNTRECERILE ZONALE

HI. Depărtat stînd
f J. Ducerea brațelor prin înainte sus 
\ 2. Arcuire,i. Aplecarea trunchiului cu așezarea palmelor pe 

Arcuire 5—6—7—8. idem 1—2—3—4

întrecerile zonale ale campiona
tului republican de oină pe anul 
1971 s-au încheiat duminică la Ur
lați și Tr. Severin. Iată amănunte 
de la desfășurarea acestor jocuri.

Metalul
pina. : C.
linie de P.
din București) ; /

Metalul București — Progresul Bir
Ia, M. ROMAN (Brașov), ajutat V 
N. Iliescu (Brașov) si H. Kristof (Vie* 
toria) ;

F C. Galați — Politehnica Galați : 
C. NICULESCU. ajutat de Al. Gri- 
gorescu și C. lofciu (toți din Bucu- 
reșt.i) ;

Știința Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț : T. PODARU, ajutat de G. 
Ologu si C. Aposlolescu (toți din 
Brăila) ;

Dunărea Giurgiu — I’wtul Con
stanța : D 1SACESCU. ajutat de 
Gh. Dragomir si Km. Martin (toti 
din București) ;

Chimia Rm. Vilcea — Metalul Plo- 
peni : A. ENE, ajutat de N- Cristian 
și G. Vitan (toți din Craiova) :

C.F.R. Pașcani
C. PRUSAC
V. Popovici 
(Dorohoi) ;

Progresul
studențesc : V. PĂDUREANU. ajutat 
de N. Petriceanu și I- Urdea (toți 
din București).

SERIA a II-a
Baia Mare — Corviftul 

V. TOPAN (Cluj) aiu-
- - ■ i. Pă-

S.N.
(Botoșani), 

(Botoșani) și

Oltenița : 
ajutat de 
G. Nicuțâ

sol

IV. Depărtat stind, miinile pe șold
1. îndoirea trunchiului spre 

pe creștet
2. Arcuire
3. Revenire 4—3—6. aceeași 

creștet

stingă cu ducerea brațului drept

spre dreapta cu brațul sting pe

PETROLUL URLAȚI — PENTRU 
PRIMA OARA 1N FINALA PE 

ȚARA

București Sportul

2.
4.

Minerul 
Hunedoara : 
lat de V. Popescu (Turda) și 
curam (Cluj) ;

Olimpia Oradea — C.S.M. 
I. RUS, ajutat de P. Vamoș și 
zeș (toți din Tg. Mureș) ;

Sibiu :
F. Mo

Z\o?

f-l J 4 Ar / f

* Stind
Jhemuit palmele pe sol

/ Prin săritura ducerea picioarelor înapoi3. a-hem uit
4, Revenire in stînd

VI.
1. 1—2 săritură ca mingea
3. Săritură 

la piept
4. Săritură

cu ridicarea genunchilor
ca mingea

FETE

VII. Stind
1. Ducerea piciorului sting la

teral cu ducerea brațelor oblic 
sus (inspirație profundă)

2. Revenire în stînd cu coborî- 
rea brațelor prin lateral (expira
ție profundă)

I. Stind
1. Ducerea piciorului sting lateral, brațele lateral
2. Ducerea brațelor prin lateral sus. bătaia palmelor deasupra capului
3. Coborirea. brațelor prin lateral
4. Revenire in stind 5—-6—7-—8, aceleași cu ducerea piciorului 

drept, lateral
Indicații metodice : coatele întinse

H. Stind mhni pe creștet
I. Ducerea brațelor oblic sus cu ridicarea pe vîrfuri2. Revenire
3. îndoirea genunchilor cu ducerea brațelor oblic sus4. Revenire
indicații metodice : la poziția mîinilor pe creștet coatele 

mult trase înapoi, spatele drept

Terenul <5e sport din Urlați a 
găzduit întîlnirile echipelor Avîntul 
Curcani (jud. Ilfov). Celuloza Călă
rași, Dacia Pitești, Turbina Doicești 
(jud. Dîmbovița), Voința Constanța 
și formația locală. Petrolul. Printre 
principalele animatoare ale jocului 
lor s-au numărat, alături de fosta 
campioană a țării Avîntul Curcani 
și cunoscuta formație Celuloza Călă
rași, echipele Petrolul și Turbina. 
Cu un plus de voință, oinarii din 
Urlați au reușit să ciștige partida 
directă cu- Turbina la un scor 
strîns : 4—3. Echipa locală, alcătuită 
din foști și actuali elevi ai liceului 
(antrenați de profesorul Marian 
Stănescu), a furnizat apoi marea 
surpriză a campionatului, eliminînd 
din cursa pentru titlu și pe Celu
loza Călărași, de care a dispus cu 
9—4. în vervă deosebită, mijlocașul 
centru Nicolae Pușcaș a lovit prin 
surprindere, pe culoarul de ducere, 
doi adversari, puncte care au cîntă- 
rit foarte greu în obținerea victo
riei, hotărâtoare pentru calificarea 
echipei Petrolul în finala pe țară. 
De la învingători s-au mai remarcat 

-Daru..Stăn«scu ~Coastao4in IsM-. 
șoju.

Avîntul dtijțjjani. car^^ja* ciștîgat 
toate meciurile susținute, s a pre
zentat în nota ei obișnuită, adică 
bine. Se cuvine să spunem cîteva 
cuvinte și despre mult prea tînăra 
formație Voința Constanța. înfiin
țată și pregătită de arbitrul Gh. 
Sălceanu. Tineri, Jucători ca Marian 
Vaida, Paul Florea și al ți elevi ai 
școlii profesionale Centrocoop din

Constanta se anunță ca oinari 
nădejde.

Clasamentul : 1. Avîntul 15 p, 
Petrolul 13 p. 3. Celuloza 11 p,
Turbina 9 p, 5. Voința 7 p. 6. Da
cia 5 p.
DINAMO BUCUREȘTI — ÎNVINSA

Fosta campioană a țării, Dinamo 
București, a fost întrecută, in zona 
de la Tr. Sei erin dc către echipa 
Viață Nouă Olteni (jud. — 
man) cu scorul de 14—11 
16—13 (retur). în rest s-au 
rezultatele scontate.

Clasamentul: 1. Viață
Olteni 12 p. 2. Dinamo 8 p, 3. Drum 
Nou Boureni (jud. — Dolj) 4 p.

Primele două echipe din clasa
mentul fiecărei zone au obținut 
dreptul de a participa la actul final 
al campionatului republican.

Tr. ANDRONACHE

CLASAMENTUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

DINAMO 
,.U“ Cir 
Petrolul 
Rapid 
Jiul 
CrișulUniv. Craiova 
U.T.A.
Steaua Farul 
S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
Politehnica 
A.S. Armata 
Steagul roșu 
C.F.R. Cluj

III. Stînd
1. Ducerea piciorului sting lateral, brațele oblic sus, ușoară extensie2. îndoirea laterală a trunchiului
3. Arcuire
4. Revenire în stind 5—6—7—8,. aceleași cu ducerea piciorului drept 
lateral

IV. Depărtat stînd, brațele îndoite la piept
1. Răsucirea trunchiului spre stingă cu duce

re» brațului stîng lateral2. Arcuire
3. Revenire 4-*5—6 in cealaltă parte cu ducerea brațului drept lateral
Indicații metodice : brațele la nivelul umerilor.

t Ă Jl k fi; c

i
Jț/ / 2 * F a r a

V. Stind miini pe șold 1. Fandare oblic înainte cu piciorul sting : 2. Revenire ; 3. Fandare oblic inalnte cu piciorul creol •4. Revenire ; 5. Fandare lateral stingă : 0. Revenire ; 7. Fandare lateral dreapta : 8. Revenire. ’
Indicații metodice : la. fandare trunchiul își păstrează poziția, verticală si vîrful piciorului mult spre in afară

Ao/' o <\o/‘ 0

pj. « ti 4 p. l .1 4

VI. Stind miini pe șold VII. Stind
■ i. Ducerea piciorului sting lateral

1. Săritură ca mingea ,4". 2. Revenire In stînd cu ducerea brațelor prin lateral
2. Săritură cu ducerea piciorului sting lateral ::. Același cu ducerea piciorului drept lateral
3. Săritură ca mingea 4. Revenire
4. Săritură ca mingea
5. Săritură cu ducerea piciorului drept lateral
6. Săritură ca mingea

în numărul de mîine : Programele pentru anii 1—IV liceu (băieți fete), executate în clasă.

loto - PRONOSPORT
O veste bună pentru participanții 

la Pronoexpres, Loto și Pronosport. 
La toate tragerile și concursurile 
obișnuite săptămînale din trimestrul 
IV 1971, vor fi atribuite autoturisme 
și excursii la J.O. după cum urmea
ză : autoturisme DACIA 1300 (70 000 
lei), DACIA 1100 (55 000 lei). SKO
DA S 100 (53 000 lei); excursii la
MUNCHEN cu prilejul JOCURILOR 
OLIMPICE de vară din 1972 (13 000 
lei)-

a Printre ultimii cîștigăitart la 
Loz in plic din București mențio
năm pe : Pascu Dumitru și Toma 
Dumitru care au câștigat fiecare 
cite 20 000 lei. Astăzi, ei își vor în
casa cîstigurile astfel : primul la 
ora 16.00 la agenția LOTO-PRONO- 
SPORT din str. Bărăției nr. 10, iar 
al doilea la ora 16.30 la toneta 
din bd. Coșbuc, colț cu bd. 1848.

I’RONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE t.A TRAGEREA 

DIN 29 SEPTEMBRIE 1971
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

2.029.120 lei din care 934.(115 lei repor..
EXTRAGEREA I : 9 13 29 27 18 15. •'
FOND DE CIȘTIGURI: 1502 737 lei, dto 

aus 934 015 lei report categ. 1.

EXTRAGEREA a II-a : 8 35 17 3 23 
FOND DE CIȘTIGURI : 526.383 lei.
Plata cîștlgurilor la acest concurs se 

va face astfel :
In Capitală de la 7 octombrie pînă la 

12 noiembrie 1871, inclusiv: în tară de 
la 12 octombrie pînă la 12 noiembrie 1971. inclusiv.

LOTO
C1ȘTIGURILE TRAGERII DIN 24 SEP

TEMBRIE 1971
EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 3,45 va

riante a 23.316 lei: categ. 3 : 11,25 a 
7.130 lei; categ. 4 : 28,05 a 2.868 lei; cat. 
5 : 126,70 a 635 Iei; categ. 6 : 243,35 a 
339 lei

REPORT CATEGORIA 1 : 161.078 Iei.
EXTRAGEREA a 11-a : Categ. A : 1

variantă (25%) a 68.297 lei: categ. B : .3 
variante (25%) a 13.639 lei și 5 variante 
10% a 5.464 lei: categ. C : 9.85 a 6.934 
lei; categ. D : 14.85 a 4.599 lei; categ. 
E : 39.40 a 2.323 lei: categ. F : 32,40 a 
3.108 lei ; categ. Z : l 137.89 a 109 lei.

Cîștigul de categoria A a fost obținut 
dfc AL.BU IOAN din Pitești — care in 
cadrul sumei de 68.297 lei are dreptul 
la un autoturism la alegere și diferența 
în numerar.

(Rubrică redactată de 
LOIO-FRONOSFORT)

• Pentru întâlnirea revanșă din
tre reprezentativele de tineret ale 
României și Iugoslaviei, federația 
din țara vecină a stabilit data de 7 
octombrie. Colegiul central de an
trenori a alcătuit pentru această 
partidă wmătoarea formație, in or
dinea categoriilor : Dinu Coîfdurat. 
Marian Lazăr, Ion Adam, Cornel 
Hoduț, Augustin Iacoh. Sandu Mi- 
liaicea-. Ștefan Florea, Vasile Croito
rii. Mișu Eanu și Ilie Dascălu. De
oarece gazdele nu au reprezentant 
Ia categoria semimuscă, ei au soli
citat ca meciul să se dispute numai 
Ia 10 categorii.

• Partida dintre echipele de ju
niori Constructorul Galați și S. C.- 
Bacău, disputată in cadrul „Cupei

Minerul 
Mare : A- 
Avasilcăl 
Arad) ;

Politehnica Timișoara 
Timișoara : 
A. Paraschiv și S. 
București) ;

Gloria Bistrița — 
diaș : V. CATANĂ 
de M. Doroghi și I. 
Satu Mare) ;

C.S.M. Reșița —. ... Vulturii Textila 
' ugoj : G. MICU. ajutat de I. Bran- 

, .a și L. Vitaminic (toți din Tg. Jiu) ;
Electroputerc Craiova — C.F.R. 

Arad : G. RETEZAN, ajutat de G. 
Vasilescu I șl S. Stăncescu (toți din 
București) ;

Metalurgistul Cugir — Chimia Fă
găraș : M. BIOLAN. ajutat de T. Moi- 
sescu și S. Drăgulici (toți din 
verin).

PROBĂ DE CONTROL
PENTRU ARBITRII

BUCURESTENI>

Tr. Se-

FIZIC

arbitriiFără fluiere și fanioane, 
republicani din Capitală vor avea, 
totuși, de 
de la ora 
•cu ocazia 
avea loc,
zice de control.

dat un examen. Vineri, 
16, pe stadionul Dinamo, 
antrenamentului ce va 

se vor trece probele fi-

Nouă

I

Teleor- 
(tur) și 
obținut

Antrenorii Dumitru Macri și Pe
tre Mind.ru vor pregăti împreună, 
timp de un an, pe Sonatrach Alger. 
Cei doi antrenori se află acum în 
Algeria.

15— 2
15— 4
12— 4
10— 7

Pf SONATHACH AIGER
VOR ANTRENA

NUMAI GURA E DE El

LACURILOR CAPITALEI

Duminica, pe lacul Șăneasa se 
desfășura concursul de pescuit staționar 
dotat cu „Cupa Lacurilor Capitalei-, in- 
stlt^.ită de Gospodăria Lacur^ București, 
de pe' nnga

ț-a concurs participă peste .50 de con- 
curenți. primii clasați îh concursurile 
de' Selecții anteritiări^ organizate de că
tre cele șase asociații ale vînătorilor și 
pescarilor sportivi bucureșteni.

Concursul va începe la ora 8 șj va 
dura trei ore. Accesul publicului este liber

Participă echipele selecționate In con
cursurile anterioare și care vor repre
zenta Capitala in Campionatul repu
blican de talere (15—17 octombrie).

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE LANSETA

LA

Vineri, la poligonul Tunari, între ci
rcle 8—14 va avea' loc un antrenament 
Ia talere aruncate din șanț și din turn.

Pe stadionul I.C.A.B. s-a disputat cam
pionatul republican individual de lan
setă. Rezultate seniori : 1. Victor Țăruș 
(Brașov), 2. Victor Porszolt (Cluj), 3. 
Virlan Nlcolae (sectorul VIII București);

fete (tineret) : “ '
(sectorul _
(sectorul 
(sectorul 
ret) : 1.
București), 2. Valentin Cimpeanu (Cluj), 
3. Nlcolae Turtureanu (Cluj).

1. Manuela Niculescu 
VIII București). 2, Ines Enache 
IT București), 3. Sofia Oprea 
VIII București); băieț-i (tine- 
Ernest Popovici (sectorul VIII

DINAMO SI STEAUA, IMBATABILE ÎN PRIMUL TUR 
ĂL CAMPIONATULUI DE HOCHEI

© O echipă neantrenatâ și alta blazată Cind crosa se transformă in b ta # Sancțiuni... secrete
început Intr-o nouă formulă, 

campionatul național de hochei a 
reunit în primul tur 8 echipe, 
împărțite după criterii valorice, în 
două serii. După cum era de aștep
tat, echipele Dinamo București și 
Steaua au terminat jocurile neîn
vinse în grupele respective, anun- 
țîndu-se. din nou, ca principale 
pretendente la titlu. Superioare 
din toate punctele de vedere, cele 
două echipe bucureștene s-au re
marcat și. prin cîteva prezențe ine
dite, antrenorii M. Flamaropol 
(Dinamo) și Zoltan Czaka (Steaua) 
încercînd tineri, atît în liniile de 
fund, cît și în cele de atac, care 
au dat satisfacție deplină.

Printre animatorii jocurilor de 
la Miercurea Ciuc s-au numărat 
și hocheiștii de la J.P.G.G, care 
sint antrenați de fostul interna
țional Ștefan Ionescu. Afirmăm, 
fără teama de a greși, că studenții 
bucureșteni au făcut un salt 
spectaculos, apropiindu-se de va
loarea dinamoviștilor și steliștilor. 
Ei țintesc un loc în turneul 
al campionatului. în progres 
mai prezentat sportivii de la 
nava Odorheiu Secuiesc. 
Dunărea Galați — în ciudă 
rului de 0—15 cu Steaua, prea se
ver pentru configurația meciului 
— a demonstrat că își merită locul 
în divizie. Avîntul Gheorghieni 
s-a comportat, 
mai slab 
trecut.

Special 
noscutele

îndestulătoare pregătire pe ghea
tă, din care cauză au ratat exas
perant și au comis greșeli în pa
sarea și preluarea pucului. în 
schimb jucătorii de Ia Avîntul 
ne-au lăsat impresia că sînt su- 
pra-antrenați. Ei au acționat, cu 
excepția ultimei partide, fără 
nerv, angrenîndu-se adesea in jo
cul obstructionist al adversarelor. 
Sperăm că, pînă la reluarea cam
pionatului, clujenii vor intra în 
forma lor sportivă normală, țar ho
cheiștii din M. Ciuc vor aborda în-

CLASAMENTELE PRIMULUI 
. (PRELIMINAR) 

SERIA A
1. DINAMO
2. I.P.G.G.
3. Agronomia
4. Tîrnava Odorh.

1. STEAUA
2. Avîntul
3. Dunărea
4. Avîntul

finaJ 
s-au 
Tîr- 

iar 
sco

Avîntul
din păcate, mult 

clecît în finalul sezonului

am lăsat la urmă cu- 
formații Avîntul M. 

Ciuc și Agronomia Cluj, care — 
beneficiind de loturi cu multi 
jucători rutinați — ar putea să 
practice un hochei de bun nivel 
tehnic. Dacă studenții nu au o

Muscelului” s-a încheiat <iu victoria 
categorică a pugilistilor gălățeni : 
30—10. (T. SIRIOPOL — coresp.).

• în urma invitației primite din 
partea organelor sportive din, Mora
via (Cehoslovacia), echipa de box a 
școlii sportive „Șoimii” Sibiu a sus
ținut două meciuri cu reprezentati
va de juniori a regiunii respective. 
Ambele întilniri au fost cîștigate de 
sportivii sibieni, cu scorurile de 
12—10 și 12—8. (I. IONESCU — 
coresp.).

(I.P.G.G.) șl Bașa (Avîntul M. 
Ciuc transformînd crosa în... bîtă, 
cu care urmăreau picioarele ad
versarilor și chiar ale... arbitri
lor. Gestul cel mai reprobabil l-a 
comis jucătorul Dezsi (Tîrnava O 
dorheiu Secuiesc), care, enervat 
peste măsură, s-a repezit la arbi
trul O. - ’
gheață.

Unele 
de crasă 
cutate pe loc de către comisia de 
disciplină a competiției. De neîn
țeles ni s-a părut faptul că mem
brii comisiei 
ușile închise 
neaducînd la 
nile dictate.

Barbu, trîntindu-1 pe

rii ntre aceste manifestări 
nesportivitate au fost dis-

au analizat ... cu 
cazurile respective, 
cunoștință sancțiu-

Tr. IOANITESCU

SERIA

tă poftă de

32— 2 
19—12 
10—235—29

eu mai mul

Cu trei ani în urmă, federația 
noastră de tenis de masă a luat 
inițiativa organizării unei 
pe plan republican, „Cupa 
Fără îndoială, o măsură 
care urmărea stimularea 
in județe și, totodată, 
unuj schimb folositor de ______
intre participanți. în acest scop a 
fost preferat, ca formulă de disputa
re, sistemul turneu în două etape, 
zonă si finală, între reprezentativele 
județene, fiecare selecționată fiind 
formată din doi seniori, două se
nioare, un junior și o junioară. Re
partizarea echipelor în zone s-a fă
cut pe criterii geografice, pentru ca 
deplasările să fie scurte și, deci, 
cît mai puțin costisitoare.

în acest consens, federația, venind 
în întîmpinarea dorinței manifestate 
de activiștii din cadrul C.J.EF.S.- 
urilor, a organizat prima ediție , 
1969, cu o participare masivă, do 
patru județe lipsind de la start.

Anul trecut, numărul absențele?"''' 
a fost mai mare, dar au existat si 
cauze obiective.

Iată că a venit și rindul celei de 
a treia ediții. încheiată cu cîtva 
timp în urmă. Ia Cluj. Dar, decepție, 
concursul a reunit numai jumătate 
din numărul reprezentativelor ju
dețene, adică 20 de selecționate. Nu 
s-au prezentat la fazele zonale 
sportivii din județele Bihor, Mehe
dinți, Timiș, Prahova. Botoșani, Con
stanța, Covasna, Dîmbovița. Gorj, 
Harghita. Ialomița, Ilfov. Olt. Să
laj. Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, 
Vrancea. Intr-adevăr, nu știi ce să 
mai crezi. Mai ales în cazul jude
țelor Bihor si Mehedinți, unde exis
tă antrenori salarizați : S, Tripa și, 
respectiv, M. Petchiescu, sau la Timi
șoara. unde ființează o echipă mas
culină divizionară sub conducerea 
profesorului R. Morateli. Ne-ar in
teresa și părerea unora dintre acti
viștii de Ia C-J.E.F.S.-urile mențio
nate. altminteri foarte vehemenți in 
materie de solicitări, dar deveniți 
brusc apatici cind este vorba de o 
treabă.

competiții 
României”.

lăudabilă, 
activității 

efectuarea 
experiență

r

ld. Ci 
Galați Gheorghieni

trecerile 
joc.

Bilanțul ar fi fost pozitiv pen
tru toată lumea, dacă pe parcursul 
celor trei zile de concurs nu ar fi 
apărut și o serie de acte de ne
sportivitate. Fără doar și poate, 
tel mai mult a surprins compor
tarea excesiv de dură a unor ju- 

din 
vrut 
pre- 

cu 
Re

cordul în materie îl deține echipa 
Avîntul Gheorghieni, care a avut 
cei mai mulți jucători eliminați 
de pe teren. La unele partide însă 
duritățile au culminat cu atitu
dini condamnabile, jucători ca 
Tureanu (Dinamo), Mantea

30 de ant. La aniversarea a trei 
decenii, foștii jucători și-au dat în- 
tîlnire... pe semicerc pentru a încerca, 
iarăși, să tranșeze vechile rivalități 
sportive Au apărut pe teren veteranii 
handbalului din Mediaș, Sighișoara și 
Odorheiu Secuiesc.

Cine a învins 7 Handbalul 1 
încredințînd tiparului aceste rîn- 

durl am urmărit și un mic „interes” : 
dorim ca la sărbătorirea semicente
narului să fim invitați șl noi !

I. BARTHA — coresp.
PENTRU POPICARII MUREȘENI

cători, care fiind deficitari 
punct de vedere tehnic, au 
să suplinească lipsa lor de 
gâlire prin piedici, agățare 
crosa și durități. Ia mantinelă.

UN MARE COMPLEX SPORTIV 
LA AGHIREȘ

AVÎM’JI M. CIUC-SELECȚIONATA 
BUDAPESTA 4-4

MIERCUREA CIUC
— _Marți seara, echipa locală Avîntul, 
a intiln.it, într-o partidă amicală, se
lecționata orașului Budapesta, de 
fapt reprezentativa Ungariei, care 
se află în pregătire pentru C.M. la 
Miercurea Ciuc. După un joc fru
mos. echilibrat, cele două echipe ,iu 
terminat la egalitate : 4—4 (2—2,
0—2, 2—0).

(prin telefon).

Z. MORVA1
corespondent

ȘCOALA DE ȘOFERI AMATORI BUCUREȘTI
J ■ > •>

oferă spre vînzare instituțiilor și persoanelor particulare — piese auto 
pentru următoarele mărci : TRABANT, WARTBURG, FIAT 6&0, WARSZA- 
VA 201 (Pobeda) rulmenți, lagăre și segmenți.
Lista de piese se poale consulta la sediul școlii din Bdul. Republicii 

nr. TOS, Sectorul 3.

Puține sînt, desigur, comunele ce 
se pot mîndri cu un complex spor
tiv ca cel pe care l-a recepționat 
Aghireșul (jud. Cluj).

Un splendid teren de fotbal — in
genios delimitat de o mantinelă com
pusă din sute de pneuri vopsite în 
alb —, o pistă de alergări, o plat
formă pentru jocuri sportive cu toate 
instalațiile necesare și spații aerate 
pentru s-pectatori (totul împrejmuit 
cu un elegant gard de fier forjat), 
recomandă preocuparea pe care Con
siliul popular al comunei și condu
cerile Exploatării miniere „Caolinul" 
și Fabricii de ipsos „Rapid- o mani
festă pentru activitatea sportivă.

Și amenajările — după cum am 
fost informați — nu se opresc aici, 
prestigiosului complex sportiv din 
Aghireș urmînd să i se adauge vesti
are și un bazin de inot, alimentat 
din riul Nadaș, care „spală” una din 
laturile complexului.

Dar. cum o astfel de bază sportivă 
obligă, răminem în așteptarea veștilor 
favorabile privind prosperitatea activității sportive a localnicilor. (Nș. D.)

Succesele înregistrate de popicarii 
români în diferite competiții interna
ționale de amploare sînt bine cu
noscute. Evident, acest fenomen — 
caracteristic și pentru alte sporturi — 
a produs emulație în rindul tinere
tului, mulți băieți și fete îndreptîn- 
du-se spre arenele de popice. La Tg. 
Mureș activitate» în această ramură 
a depășit stadiul „amatorismului", ea 
căpătind multiple valențe calitative. 
Este de ajuns să spunem că echipele 
clubului Voința sînt campioane repu
blicane, pentru a fi scutiți de alte comentarii.

Deci, darea în folosință a unei noi 
popicarii moderne la Tg. Mureș ne 
apare ca un lucru firesc, el venind 
să întregească „șiragul" performan
țelor pe acest plan. Situată în parcul 
..23 August", noua arenă dispune de 
patru piste, instalație electrică pentru 
înregistrarea rezultatelor și ridicarea 
bilelor, vestiare, instalații sanitare, tribună etc.

Șl încă ceva. în afara instalațiilor amintite, mai există și una pentru 
ridicarea automată a popicelor. Urăm . 
tuturor sportivilor ca ea să funcționeze din plin 1

I. PAUȘ — coresp. județean

PE ARIPILE ViNTULUl ‘

DIN NOU... PE SEMICERC

La început a fost handbalul în 11. 
Apoi a apărut ș- cel în 7 șl totul a 
căpătat o altă „viață". Jocul a de
venit mai dinamic, mai spectaculos.

Tn Odorheiu Secuiesc primele par
tide de handbal s-au desfășurat acum

Aeromodellștil din Hm. Vileea, 
C. Lung-Muscel, Craiova și pitești 

„ aeroportul 
Geamăna, pentru a se întrece în ca
drul „Cupei Argeș, organizată de C.J.E.F.S. Argeș.

Reprezentanții municipiului Pitești, 
pregătiți de Petre Marica și Cornel 
i leia. au demonstrat o formă bună, 
cucerind în final trofeul. Ei au fosl 
urmați în clasament de Oltul Rm. 
Vilcea și Casa Pionierilor C. Lung- Muscel.

Micile „aeronave" conduse cu mă
iestrie de constructorii lor au oferit 
un spectacol r’.ăcut și plin de grație.

I. FEȚEANl) — coresp. județean

și-au dat lntîlnlre pe

'■Jr

Mind.ru
intiln.it
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TIGRAN PETROSIAN SI ROBERT HSCHfll
încep marea dispută la Buenos Aires

: < -A

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
LA IZMIR (Turcia)SE VOR acu

AL 60 LEA CAMPION
(Urmare din pag. l-a)

O
7.ini

DE LA BUDAPESTACONCURSUL ATLETICsanse

Cei re

da

2:03,1.

viitoare, 
octombrie.

(Turcia), 
sportive

a cursei în
de la Mag-

Luna 
și 17

cu justifi- 
campioană

foto- 
Ashe. 
deve- 
Ca și

nii 
ci 
cit

(Tt.alia) 
deose- 

turneul 
pentru

bine 
cei- 
vor 
de

cei 
zile 
au

experință 
valoare 

a urca pe podium au desigur

numai în 
și ca pre
mii bune

Educația fizică și sportul sînt o componentă importantă a procesului de învățămînt din Republica 
Populară Chineză. Fotografia de mai sus ne înfățișează o ședință de antrenament la volei cu un grup 

de eleve dintr-o școală medie din Pekin. de la ceilalți spor- 
recunoscută. Șanse

C. E. DE SCHI NAUTIC
Campionatele europene de schi nau

tic s-au încheiat la Canzo cu desfășu
rarea probei feminine de „figuri" 
Pe primul 10c s-a clasat sportiva fran-

Barnet K. WALTERS
Charlotte, septembrie

metodă bună de siabire. Werner 
Morbach din Riesa (R.D.G.) în vîrs- 
tă de 60 de ani, împinge un 

tăvălug...

DESFASURA

Fischer a declarat : „Petrosian

Foto: Agenția „CHINA NOUA"
mai exact intre 
este programată, 

o nouă ediție a 
mediteraneene. A

„SALATIERA DE ARGINT" AȘTEAPTA PE

Ai Slffi >• «MB W®? î
HHSS SBgașHm LpwlR iajaSs.

UliKA A 1
*

Corespondentă din A

BUENOS AIRES, 29 (Agerpres). 
în sala ..Auditorium" din Buenos 
Aires începe astăzi meciul de șah 
dintre marii maeștri internaționali 
Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și Ro
bert Fischer (S.U.A.) pentru de
semnarea șalangerului oficial la ti
tlul mondial deținut, actualmente 
de Boris Spasski (U.R.S.S.).

După cum s-a mai anunțat, 
doi jucători au sosit de cîteva 
la Buenos Aires. Miercuri ei
participat la o conferință de presă, 
care a fost urmărită cu deosebit 
interes de amatorii de șah argen
tinieni. Printre altele, cu acest pri-

lej,
este i(n adversar dificil. EI are o 
mare experiență și cred că este su
perior Ini Botvinnik. Sper sa cîstig 
acest meci". La rîndul său, Peiro- 
sian a spus • ..Fischer este un ju
cător de mare talent. Rezultatele 
obținute de el de-a lungul anilor 
vorbesc de la sine despre măies
tria sa". în ceea ce privește rezul
tatul meciului său cu Fischer. Pe
trosian a adăugat • „Să așteptăm și 
o să vedem ce se va întîmpla".

Cele 12 partide ale intîlnirii vor 
fi arbitrate de vest-germanul Lothar 
Schmidt, care este delegatul fede
rației internaționale.

UN LABORATOR A
In zilele noastre se vorbește din 

ce în ce mai mult despre greuta
tea corporală a adulților. Mai exact 
despre plusul 
afectează

de greutate care 
număr crescînd

de < 
tații 
în < 
câni

O 
r. r

nnu 
sută 
R. '

Mateo, (California) și Jim Osborne 
din Hawaî.

Richey, care a fost campionul 
S.U.A. pe terenuri cu zgură în 1970, 
si-a motivat retragerea din echipă 
din cauza faptului că finala din a- 
cest an nu se va juca pe beton, ca 
in trecut. Admițând că joacă 
pe zgură, el este de părere că 
lalți coechipieri ai săi nu se 
acomoda cu această suprafață 
joc.

în schimb. Clark Graebner.
este unul dintre cei mai experi
mentați jucători american! pentru 
„Cupa. Davis" din ultimul deceniu, 
pare să fie de altă părere. El însuși 
a cîștigat campionatul S.U.A. pe 
zgură, în 1969.

După toate aparențele. Graebner 
si Smith vor juca partidele de sim
plu împotriva românilor. Dar !n e- 
chipă ar mai putea fi folosit și 
Frank Froehling. un alt jucător ex
perimentat, care a jucat în „Cupa 
Davis" la edițiile din 1963 și 1965. 
El a fost finalist al campionatelor 
„open" ale S.U.A. în 1965, iar în ac
tualul sezon și-a făcut o reintrare 
remarcabilă.

în discuție mai intră, în special 
pentru partida de dublu, tînărul 
Van Dillen, în vîrsta de 20 de an:, 
fost campion de juniori al S.U.A. 
El a jucat de mai multe ori în cu
plu cu Stan Smith în actualul se
zon, fiind prezent în finala de du
blu de la Forest Hills.

Desigur că Ed. Turville, căpita
nul echipei, ar fi dorit să-l 
sească și pe celebrul Arthur 
dar acesta a ieșit din discuție, 
nind în acest an profesionist,
mulți alți ași ai rachetei, el are a- 
eum contract cu promotorul Lamar 
Hunt din Texas, al cărui angajat 
este. Tehnic vorbind, toți jucătorii 
din „Cupa Davis" trebuie să fie 
amatori. Cu toate acestea, majori
tatea lor sînt astăzi „jucători în
registrați", o categorie creată de 
Federația internațională de tenis 
în anul 1968, prin cape se permite 
si amatorilor să primească premii 
în bani în marile turnee și să joa
ce împotriva profesioniștilor cu con
tract.

De la crearea competiției, în 1900. 
de către campionul american de a- 
tunci, Dwight F. Davis, țara care 
deținea trofeul era scutită de a juca 
în rundele eliminatorii din fiecare 
ediție. Echipa campioană intră di
rect în finală împotriva challenge- 
rei. echipa care a eliminat pe toți 
ceilalți competitori. Ultima din listă 
este România. învingătoare asupra 
Braziliei în finala inter-zone a ac
tualei ediții.

Dar în acest traditional regula
ment a survenit o importantă schim
bare. Comitetul de organizare al 
„Cupei Davis" a hotărît ca de la 
ediția viitoare, în 1972, toate echi
pele competitoare să fie obligate de 
a lua startul din primul tur. in
clusiv formația campioană.

Trofeul — celebra „Salatieră" — 
consistă dintr-o cupă de argint, do
nată de familia Davis. în 1921, cînd 
n-a mai fost loc pentru a fi gra
vate pe ea numele câștigătorilor, 1 
s-a adăugat un postament din lemn 
de nuc, cu plăcuțe de argint. Noi 
adăugiri au fost făcute în 1934 și 
1969, ultima oară fiind pus un al 
doilea postament pentru a se înscrie 
următorii campioni.

De-a lungul anilor, „Salatiera de 
argint" a fost cîștigată de echipie
rii S.U.A. de 22 de ori, la fel ca și 
Australia. Anglia a fost campioană 
de 9 ori, iar Franța de 6. Nici o 
altă națiune n-a deținut trofeul 
dar finaliste au mai fost Spania, 
Mexic, India. Italia, Belgia, Japo
nia. R. F. a Germaniei și România.

Acum, va fi înscris pe soclu nu
mele cîștigătorului celei de a 60-a 
ediții.

6 
la Izmir 
Jocurilor ___
devenit o tradiție ca. din trei în trei 
ani. sportivii țărilor ele pe țărmul 
Mediteranei să participe la între
ceri în diferite discipline sportive — 
atletism, natatie polo, ciclism, hal
tere. lupte, tenis ele. — reunite in 
aceste atractive Jocuri

Sînt de așteptat întreceri intere
sante în probele de natatie. unde 
cuvintul maior îl vor avea desigur, 
înotătorii francezi și «nanioli. ca de
ținători ai majorității recordurilor 
competiției. Cifrele acestora sînt. -i- 
desea. valoroase ca. de exemplu, 
recordul mediteranean la 100 m li
ber — Chicoy (Spania) 55,4. sau cel 
Ia 100 m spate — Delcarpo 
1:02.X Tot aceste țări vor fi 
bit de bine reprezentate in 
de . tenis unde șanse bune 
titlu la simplu masculin au cuțjoscu- 
ții jucători Manuel Orantes si Adria
no Panatta. Desigur. însă, clacă va 
fi prezent și iugoslavul Zelika Fra- 
nulovici. el nu va rata victoria. Tot
odată, Iugoslavia a«nîră. 
cate pretenții, la titlul 
de polo.

Un efort deosebit, 
materie de organizare, 
gătiri în vederea unei 
participări, o fac sportivii tării 
gazdă. Actuala ediție a Jocurilor va 
însemna pentru aceștia un excelent 
prilei de afirmare pe plan interna
țional și. totodată, posibilitatea de a

acumula 
tivi cu 
bune de 
sportivii Turciei în disciplinele care 
sînt mai răspândite în această tară. 
Este vorba de lupte greco-romane și 
libere-

Președintele federației turce de 
natatie, Fabiman Akdag. a declarat 
recent — în cadrul unei conferințe 
de presă — că spre deosebire de 
precedentele ediții, de data aceasta 
Turcia va prezenta la start un nu
măr mult mal mare de înotători șl 
va participa, de asemenea, la tur
neul de polo.

BUDAPESTA, 29 (Agerpres). — 
în prima zi a concursului interna
țional atletic de la Budapesta, 
sprintera sovietică Nadejda Besfa- 
milnaia a cîștigat proba de 
100 m plat cu timpul de 11,5. în 
proba masculină de aruncarea dis
cului, pe primul loc s-a clasat

atletul maghial Geza Fejer 
63,62 m, 
Tihani a 
proba de 
rezultatul 
germană 
decât 
fiind

iar compatriotul său 
ocupat primul loc 

săritură în înălțime 
de 2,16 m. Sportiva vest- 
Ellen Tittel și-a adju- 

victoria în cursa de 800 m, 
cronometrată în

★
de-a 6-a ediție

INT1LN1RE CU BlATL0NIȘT11
(Urmare din pag. 1-a)

JURKIEWICZ LA BUCUREȘTI, CU PRILEJUL
„DIHAMOVIADEI" DE BASCHET

• „Lanțul" întrecerilor baschetba- 
listice, interne ți internaționale, con
tinuă ți în luna octombrie, cind sînt 
programate o serie de importante 
competiții. Pe prim plan se situează, 
desigur, turneul pe care-1 va între
prinde lotul de senioare la Budapes
ta. între 8 si 10 octombrie. Tinerele 
eleve ale antrenorului emerit Sigis
mund Ferencz vor susține, deci, un 
nou test, foarte dificil dacă ținem 
seama că vor avea de înfruntat re
dutabilele selecționate ale Bulgariei, 
R.D. Germane și tării gazdă. Com
ponentele reprezentativei se pregătesc 
acum la cluburi si urmează ca. între 
3 și 6 octombrie, să se întrunească 
în Capitală pentru un scurt stagiu 
de antrenament comun, după care 
se vor deplasa la Budapesta. De 
rstă-dată, au fost solicitate Elena 
Oprîciu. Ana Popov, Angela Tita, 
Doina Prăzaru. Doina Buga. Liliana 
Rădulescu. Gabriela Nicola, Viorica 
Dalai, Taiiana Rădulescu, Maria Ro- 
sianu. Ileana Gugiu. Doina Iftimie. 
Clara Szabo si Eugenia Sălcii.

* Un eveniment deosebit va avea

ÎN DIVIZIA B, OPT MECIURI
FOARTE ECHILIBRATE

Opt meciuri au fost foarte echi
librate încheindu-se la diferente de 
1—5 puncte ; P.T.T., cu fostul inter
national Marian Spiridon jucînd ca 
în tinerețe, este hotărîtă să reînvie 
tradiția „petetiștilor" de acum 20 de 
ani care au cucerit campionatul tării; 
fetele de la Voința București si Vo
ința Tg. Mureș păsesc cu multă am
biție pe drumul reîntoarcerii în .,A” ; 
tînăra echipă feminină Sănătatea Plo
iești a înscris 11 puncte în prima 
repriză a meciului cu formația In
stitutului Pedagogic Galați și doar 
șapte (!) în cea de a doua ; Rapid 
II s-a retras din seria a IV-a a fe
telor ; Universitatea Cluj continuă 
să piardă la scoruri astronomice.

Iată „cîte ceva” din cele petrecute 
în etapa a treia a diviziei B. ale ca
re’ rezultate sînt următoarele :

MASCULIN : Crisul Oradea—Voința 
Zalău 63—66 (23—27). Sănătatea Satu 
Mare—Voința Tg. Mures 69—65 (21— 
26 53—53). Politehnica Brașov—Sănă
tatea Aiud 104—31 (46—10). Construc
torul Arad—Știința Petroșani 65—64 
(32— 31). Olimpia Sibiu—Rovine Cra
iova 30—66 (40—35), Voința Timișoara- 
Stiinta Mediaș 86—58 (42—34). A.SA. 
Bacău—C.S.M. Iași 66—64 (21—31), 
Progresul București—Universitatea
București 53—60, P.T.T.—Voința Plo
iești 80—68. Comerțul Tîrgoviste—A- 
cademia Militară 53—102 ; FEMININ: 
Voința Tg. Mureș—Știinta Sf. Gheor- 
ghe 79—43 (30—15). Pedagogic Tg.
Mureș—Universitatea Ciul 62—39 (29— 
19), Metalul Salonta—Foresta Arad 
59—42 (24—24), Voința Oradea—Uni
versitatea Craiova 51—49 (24—24). 
Crișul II Oradea—Medicina Timișoara 
51—48 (23—26), Pedagogic Galati—Să
nătatea Ploiești 63—18 (30—11), Voința 
București—I.E.F.S- II 52-49, Arhi
tectura—Ol’moia București 70—40 U- 
riverși tatea București—Medicina Bucu- 
resH 42—47.

(Rezultatele n-au fost transmise 
de corespondenții V. Albu. A. Verba, 
T. Iancu. Gh. Corcodel. Gb. Cotrău, 
C. Marton, I. lonescv. T. Siriopol. St. 
Jacob. V. Sere, Al Jilău. L Qhișa).

Ioc între 13 și 17 octombrie. în sala 
Dinamo : tradiționalul turneu ,.Di- 
namoviada". Cunoscînd valoarea for
mațiilor din care vor fi alcătuite se
lecționatele, toate fruntașe în țările 
respective, este de presupus că vom 
asista Ia o confruntare de mare spec
tacol. de ridicată valoare tehnică. Tn 
acest sens, este suficient să precizăm 
că vor fi prezenți Jurkiewicz (Gwar- 
dia Polonia), coșgeterul campionatului 
european de la Essen, și alți jucă
tori cu „cărți de vizită” în baschetul 
european. Pînă acum se contează pe 
participarea selecționatelor cluburilor 
Dinamo din IIB.S.S. (Moscova. Tbi
lisi. Volgograd) Spartak—Levski So
fia, Ruda Hvezda Pardubice, Gwardia 
din Polonia. Dynamo din R. D. Ger
mană, selecționata din R.P.D. Core
eană și, bineînțeles, campioana Ro
mâniei. Dinamo București.

• Alte confruntări ale team-urilor 
românești vor avea loc la Viena 
(echipa masculină Politehnica Bucu
rești,' 12—14 octombrie), în Cehoslova
cia (formația fațni'țiină Politehnica 
București, 14—21 octombrie) si Ia Vîr- 
șeț (fetele de la Universitatea Timi
șoara, la începutul lunii octombrie).

A ÎNCEPUT „CUPA DANUBIUS"
LA BASCHET

GALATI. 29 (prin telefon de Ia 
corespondenții noștri Gh. Arsenîe 
și T. Siriopol). La Palatul Sportu
rilor din localitate a început turneul 
internațional de baschet masculin do
tat eu „Trofeul Danubius". In prima 
partidă, echipa Steaua, lipsită de 
aportul a doi jucători de bază. Savu 
si Oczelak, nu a făcut fată reduta
bilei formații Habotniciei Skopljp, 
care a cîștigat. cu 96—66 (52—32).
în următorul joc. Politehnica Bucu
rești a dispus Ia un scor categoric 
de Politehnica Galați : 68—54 (32—29).

NOI POSESORI Al 

„COȘULUI DE AUR"
Atmosferă sărbătorească la stadio

nul Tineretului. 60 de elevi ai Școlii 
generale nr. 151. conduși de prof. 
Cornelia Postică, precum și alti copii 
din diferite licee Sî școli generale ale 
Capitalei, au vizitat frumoasa bază 
sportivă și au asistat la întrecerile 
sportive desfășurate acolo. Apoi, ei 
au fost spectatorii unor reușite de
monstrații de baschet, iar în final au 
devenit el înșiși „concurenți”. Adică, 
au luat parte Ia o selecție organizată 
de Comisia de minibaschet din cadrul 
federației, mal precis de pionierul 
minibaschetului românesc, prof. Ste- 
lian Gheorghiu.

în final, a avut loc o întrecere 
pentru „Coșul de aur“ (acordat bă
ieților care înscriu minimum 21 de 
coșuri din 30 de încercări si fetelor 
care obțin 18 coșuri, tot din 30 de 
aruncări). Cinstea de a intra în Po
sesia insisnei a revenit elevilor Dra
gos Teodorescu (Lie. nr. 42) 24 co
șuri. Cristian Popescu (Școala gene- 
’"ilă „Vasile Alecsandri”) 23 coșuri, 
Radu Zdrafkovîci (Liceul „Spini Ha- 
ret") 2? coșuri și Cornel Samoilă 
(Școala generală 151) 21 coșuri.

vom recupera nșor întârzierea dat 
fiind că toți își cunosc armele", 
ne informează C. Tiron — comple
tând — la întrebarea noastră — că 
biatloniștii urmăresc, în această 
perioadă, să se obișnuiescă cu o vi
teză sporită de tragere, pentru a 
mai câștiga timp în poligon. Fără 
îndoială ideea este bună și realiza
rea ei poate cântări greu în perfor
mantele iernii viitoare.

între timp au început să apară 
șl schiorii — bineînțeles — fără... 
schiuri. Lotul a suferit cîteva mo
dificări față de sezonul trecut, cu
prinzând — fără îndoială — pe cei 
mai indicați. „Veteranii" C. Cara
be! a, G. Vilmoș și I. Țeposii sînt în 
primele rînduri, experiența lor și 
seriozitatea cu care se pregătesc fi
ind garanția rezultatelor. Au rămas 
însă numai trei, grupul celor tineri 
ridieîndu-se acum la 5 : V. Fontana, 
Gh. Gîrniță, N. Vestea, 
Gh. Voicu. Dintre aceștia 
fana este mai aproape 
ideală a performanțelor 
împlini 24 de ani imediat 
poro). Ceilalți de-abia au 
Au însă o ambiție (care
plini anii de experiență) și vigoa-

V. Papuc, 
doar Fon- 
de vîrsta 
mari (va 

după Sap- 
21 de ani. 
poate SU-

PATINOAR TN CAMERĂ

Una din marile dificultăți întîmpi- 
nate de sportivii care fac patinaj ar
tistic o constituie, precum se știe, 
raritatea patinoarelor artificiale. Atît 
construcția cît sî întreținerea lor 
necesită mari cheltuieli, astfel încit 
în tarile cu perioadă hibernală scurtă 
— ca de exemplu Italia— se caută 
noi căi de prelungire a antrenamen
tului, In această ramură sportivă 
atît de agreată.

Ultima noutate în acest domeniu o 
reprezintă apariția unor covoare de 
masă plastică, avind luciul și ade
rența ghetb și servind excelent an
trenamentelor de patinaj pe spatii

reduse, fără alte amenajări. Noul 
procedeu are și avantajul unui preț 
relativ scăzut, dar și dezavantajul 
că se uzează repede.

DIVERGENȚĂ DE OPINII

Clubul de echitație din Santa Cruz 
(California), care are și o secție de 
polo călare, a tinut să aducă o ino
vație sui-generis în acest sport, în
locuind cai! cu măgari și catîri. 
Aceștia, fiind mai lenți. evită acci
dentele. altfel atît de dese la polo.

Primul meci demonstrativ i-a a- 
muzat copios Pe spectatori, dar i-a 
enervat la culme pe jucători, care 
au declarat la sfirșit cu îndreptățit

UN PORTAR

I

Cea
ternaționale de marș
neux (Franța) s-a încheiat cu vic
toria atletului francez Dreano. cro
nometrat pe distanța de 24 km cu 

- timpul de 2 h 12:32. Pe locurile ur
mătoare ' au sosit compatrioții săi 

•TTirîtty — 2h 17:24 .și Quemener —
2h 20:48. Primul clasat dintre con- 
curenții străini a fost italianul Tad
deo, care a ocupat locul 5 cu 2h 
24:12.

la slalom) cu un total de 7149.193 
puncte. Au urmat-o în clasament fin
landeza V. Barcek — 6 616,356 puncte " 
și olandeza W. Staehle 6 243,768 
puncte.

TATA, MAMA Șl COPIII
Orașul lituanian Panevezis are o 

frumoasă tradiție în domeniul activi
tății sportive de masă. De cinci ani 
încoace. în fiecare vară, se organi

rea tinereții care — în 'condițiile 
de pregătire preconizate — poate 
să ducă la acel salt de valoare pe 
care îl așteptăm la alergarea pe 
schiuri. Rămâne să cîștige și cons
tanța la tragere, hotărâtoare când 
este vorba de primele locuri vizate 
de biatloniștii noștri. Cum și ei lu
crează cu multă seriozitate, din 
această întrecere între generații nu 
pot să iasă decât performanțe mai 
bune. Am stat ceva mai mult de 
vorbă cu C. Carabela care. în toiul 
sezonului din iama trecută — pre
gătit eu minuțiozitate, de altfel — 
a acuzat ț>. inexplicabilă indispozi
ție. Misterul l-a lămurit criza de 
anendipită acută din primăvară. 
Dar oare nu putea fi depistată din 
vreme infecția care sî-a arătat col
ții încă de la primele concursuri ? 
Si surprize de acest gen nu se mai 
pot ivi ? Prezenta unui medic per
manent pe lângă biatlonîsti (căruia 
să-i revină, și sarcina îndrumării 
și supravegherii recuperării — o 
problemă care nu a ajuns să fie 
rezolvată nici nici) credem că este 
absolut necesară. Al+fel, după acest 
prim contact cu „vânătorii zăpezi
lor", în plin sezon olimpic, nu pu
tem decât să subliniem neobosita 
lor dorință de a justifica încrederea 
ce li se acordă.

țâre* uuui oavuienea institut
Berlin, căruia ii vor urma altele în 
diferite localități din R. D. Germa
nă, constituie o dovadă a seriozi
tății cu care este privită problema 
sănătății oamenilor în această țară.

Manfred SEIFERT 
'„Deutsches Sportecho"

I.a Eggesin (R.D. Germană» s-a desfă
șurat Intîlnirea internațională de haltere 
dintre selecționatele R.D. Germane ți 
Cehoslovaciei. Oaspeții au repurtat vic
toria cu scorul de 5—4. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate : categoria 
mijlocie — Wenzel (R.D. Germană) — 
425 kg: categoria semigrea — Kaeks 
(R.D. Germană» — 463 kg ; categoria
grea — Strejeck (Cehoslovacia) — 492.506 
kg ; categoria supergrea — Pawlasek 
(Cehoslovacia) — 532,500 kg.
■’

Tn runda a 10-a a campionatului unio
nal masculin de șah. care se desfășoară 
la Leningrad, marele maestru Efim 
Gheller (cu piesele albe) l-a învins Pe Kapengut. Grigorian a cîștigat la Kara- 
seev, Krogius Ia Vaganian, și Lein la 
Nikolaevskî. Partidele Stein — Samko- 
vici. Balașov — Tukmakov șl Platonov 
— Bronstein s-au Încheiat remiză. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.

năduf: „Nu poți să duci nici o ac
țiune la capăt, pentru că măgarii 
se comportă ca niște.. - măgari !” 
într-adevăr, aceste animale se lasă 
greu convinse să urmeze calea dorită 
de călăreți.

Opinia spectatorilor este, însă, dia
metral opusă : „Jacul a devenit foar
te interesant si plin de neprevăzut, 
de cînd au intrat catîri si măgari pe 
teren". Chestia de gust...

zează în acest oraș o Spartachiaclă 
a părinților copiilor. La ultima ediție 
au participat peste 2 000 de copii de 
vârstă preșcolară șl aproape 3 000 de 
părinți (tați și 
copii.

Competiția s-a 
frumos carnaval al copiilor după 
care au avut loc întreceri pe troti
nete. triciclete și biciclete, alergări și 
sărituri. Toate acestea pentru cei 
mici, în timp ce pentru părinți au 
avut loc meciuri de fotbal, volei, 
handbal ș.a.

CEI DOI BALMEl.LI

mame) ai acestor
deschis printr-un

Unul din meciurile importante 
campionatului elvețian de fotbal
BINEVOITOR

X

,1»». ........-------------- <-

ale 
din

«Poale doriți o pereche de ochelari"
(Nepsporf-Budcipesla)

liga a IH-a a opus, recent, echipele 
Mendrisio si Gambarogno și. în ca
drul acestora, pe frații Balmelli- 
Unul juca pe post de libero la Gam- 
baragno, iar celălalt era centrul a- 
tacant și golgeterul formației din 
Mendrisio. Acesta din ’ urmă a tinut 
să confirme faima de șuter necru
țător și l-a driblat de patru ori pe 
fratele săj înscriind de fiecare dată...

I
VĂ PLACE SPORTUL?

Erich' Segal, profesor la Univer
sitatea Yale din S.U.A. și totodată 
autorul romanului de mare succes 
..Love Story" este un mare iubitor 
al sportului (ceea ce a lăsat să se 
întrevadă și in paginile romanului 
amintit). El s-a numărat, după 
cum am mai scris, printre partici
panta la ultima ediție a marato
nului de la Boston. Aflindu-se în 
Europa, unde a vizitat mai multe 
țări, Segal a profitat de o după- 
arniază cu program mai puțin în
cărcat. și a făcut un antrenament 
la Leverjcusen (R.F.G.) în compa
nia unuia din maraloniștii vest- 
germani: Manfred Staffny.

din 
so

Printre studenții Universității 
Sofia, a fost efectuată o anchetă 
ciologică. ori vinci poziția sportului în 
preocupările tineretului bulgar.

La întrebarea : „Vă place sportul ?” 
au răspuns afirmativ 91,4 la sută din
tre student! si 80 la sută studente. în 
ceea ce privește sporturile preferate, 
iată care este procentajul răspunsuri
lor : băieți : fotbal — 37,4 ; natatie — 
13.7 ; baschet — 10.7 ; volei — 5,25 ; 
șah — 5,2 : atletism — 4,4 ; fete : 
baschet — 26 : natatie —- 12 : patinaj 
artistic — 11,9 ; gimnastică — 10,8 : 
volei — 10.5.
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S-A FURAT UN BOLID 
DE CURSE I...

Cind pilotul de curse Bruno Frey 
(Elveția) a venit să-și preia mașina 
— un Chevron 71 de formula 2 — 
spre a participa la antrenamentul pre-

mergător unei întreceri pe autodromul 
din Monza, n-a mai găsit nimic. Ma
șina, ca și remorca oe care era insta
lată. dispăruseră. Nimeni n-a putut 
da vreo relație, pînă în ajunul cursei, 
cînd un garagist milanez, apărut prin
tre concurenți. a lămurit lucrurile. Pi
lotul pe care îl căuta, nefigurînd prin
tre participanți, el a anunțat org ini- 
zatorilor că un tînăr, care se reco
mandase a fi conducător de mașini 
de curse, îi lăsase spre revopsire — cu 
cîteva zile în urmă — ceea ce s-a do
vedit a fi chiar prețiosul Chevron al 
elvețianului Frey.

Acesta a putut concura a doua zî, 
deorece garagistul milanez, pe nume 
Pezzotti. fericit să aibă Pe mină o 
asemenea mașină. îi făcuse o irepro
șabilă revizie tehnică.

Unde se afla tînărul care comanda
se revopsirea ? La poliție, arestat-.. 
EI era un inveterat hot de automobile, 
căutat de mult de organele de ordine.'

După disputarea a 7 runde, In 
internațional masculin de șah 
Berlin conduce marele maestru 
Jan Donner cu 4*/l puncte, urmat 
Gligorici (Iugoslavia) t _
partidă întreruptă. Andersson (Suedia); 
Hugh (Elveția) — 4 p etc. Tn runda a 
7-a. Donner l-a învins pe Capella. A 
fost consemnată remiza tn partidele 
Unztcker — Andersson șl DamtanovlcJ 
— Hugh.

turneul 
de la 
olandez 

de 
4 puncte Și o

l

In prima zi a turneului internațional de 
tenis de la Berkeley (California), cunos
cutul jucător australian, Rod Laver, 
care șl-a făcut cu acest prilej reintrarea 
după o absentă de cîteva săptămînl. l-a 
învins eu 6—2, 5—7. 6—4 pe McMillan 
(R.S.A.). Borowiak (SUA) a disous tn 
mod surprinzător cu 6—2. 6—4, de aus
tralianul Fred Stolle. în timp ce Rose- 
wall (Australia) a cîștigat cu 6—1, 6—2 
în fața americanului Tom Edelfsen.

Tradiționala cursă cicliștii Internațională 
disputată contracronometru pe perechi 
la Baden Baden a fost cîștigată Tn acest 
an de celebrul campion belgian Eddy 
Merckx ș! de compatriotul său Van 
Springel. EI au fost cronometrați pe 
distanța de 77 km cu timpul de lh 
51:14.2. fiind urmați de perechile Gdsta 
s! Thomas Pettersson (Suedia) — lh 
53:11, Luls Ocana (Spania) — Charles 
Grosskost (Franța) — lh 53:24, Italo 
Ziliolj (Italia) — Rolf Wolfshohl (R.F. a 
Germaniei) — lh 55:36.3 etc

In finala campionatului masculin 
tenis al Spaniei, desfășurat la , 
s-au Jntîlnlt Manuel Orantes șl 
Gisbert. Victoria a revenit cu 
10—8, 6—1 lui Manuel Orantes
V

Intre 10 s! 17 octombrie în Sala 
turilor din Koln va avea loc un 
turneu Internațional de tenis rezervat 
jucătorilor profesioniști. Printre Invi

tați se numără campioni de renume ca 
australienii Rod Laver. Tony Ro
che. John Newcombe, Roy Emerson. 
Ken Rosewall, Fred Stolle. americanii 
Arthur Ashe. Dennis Ralston. Marty 
Riessen, sud-africanil Cliff Drysdale; 
Bob Maud. Fred McMillan, englezii Ro
ger Taylor, Mark Cox, Graham Stilwell, 
olandezul Tom Okker. Iugoslavul Nikola 
Pilicl. nco-zeelandezul Brian Fairlie. 
egipteanul Ismail «1 Shafei. spaniolul 
Andres Glmeno fl danezul Torben Ul« 
rich.
■

La Oyster Bay (S.U.A.J eu continuat 
întrecerile campionatului mondial de 
yachting (clasa „soling"). Hegata a doua 
a competiției a fost cîștigată de sporti
vul suedez Stig Wennerstrom.

Tn clasamentul general conduce ame
ricanul John Dane, urmat de Wenner
strom și Yudah (Anglia).

de
Avtles. 

Juan 6—3,

snor- 
mare

L
A

Turneul international masculin fle bas
chet de Ia Bratislava a fost cîștigat de 
formația cehoslovacă Iskra Svit. urmat.) 
de echipele Banlk Prievldza și Csepel 
Budapesta. Tn meciul decisiv, baschetba- 
Uștii de la Tskra Svlt au întrecut cu 
scorul de 75—63 (43—38) formația Cse- 
pcl Budapesta. -

>



DINAMO
STEAUA
U. T. A.

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI CALIFICATE, 
AZI O AȘTEPTĂM PE A PATRA, RAPID!

~r-‘ , l '■

JINAL CU fMOJH Dinamo s-a întrecut pe sine DUMITRU: 3 0 PENTRU NOI! ZDlF 0-0

AUSTRIA SALZBURG — 
U.T.A. 3—1 (0—1)

■ „dion : Salzburger A.C. : timp
s,t; ,s : teren greu : spectatori — 

Plo,f ximativ 4 000. Au marcat : DO- 
îP.rt ' <mtn. 26) pentru U.T.A.. HIRN- midi 9DT (mln. 56)i kiebler <min. 
SCHRl , n m)> STADLER (min. 87). 
80, dlr -ii țuuirilor la poartă : 26—23I Raport. ijU1 pofțjj ; 9—9). Raport he (pe spa. , g_6.
cofn,T5,' TA SALZBURG : Kaipel —AL STR Mairhuber, Kieble'r, Ma- Fiizrnozer._ jutsch. Hirnschrodt, Gros- 
rionows, 4fj stadler). Hitter,ser. Hala ■
"r?!™n.®er’.. .-’C 7 — Birău 7, LereterU.T.A. : V t >povjci 8, Domide 9. 
3. Pojoni ovsehi 7. Sima 7.Peteacu „ojh 6.
Kun bine 3. F. DORP-A artntr; ->ncia), ajutat corect la MANS (OL-els’ ji H. - ltnle de J. Je* , 
bii din Austria.

Karrer (am-

SALZBURG, 29 (p
Splendid joc, fără 

prestat astăzi (n. r. 
Salzburg și "

adoua
. U.T.A. îî „

„Cupei U.E.F.A-

telefon).
e -gerare, au
1 1) Austria

manșa a 
! Sfidind

OM1DE

fi încetat nici o clipă, 
terenului, îmbibat 

... mbele echipe s-au
ploaia, care 
sfidind Stare, 
și alunecos, - .
dăruit fără 1 țineri, fumizind o 
partidă cu ritn., cu multe faze spec
taculoase si dramatice petrecute în 
spațiul celor dauă careuri.

U.T.A. a pierdut, este drept, la 
două goluri diferență, dar a obți- 
nut _ totuși — calificarea, la li
mită. Nu ne putem totuși drămui 
aprecierile măgulitoare la adresa 
fotbaliștilor textiliști, întrucît cele 
10—15 minute de degringoladă din 
finalul partidei nu pot anula — în 
nici un caz — ceea ce au realizat 
ci in restul timpului, în celelalte 
80 de minute, în care au fost dese
ori aplaudați de generosul public

din Salzburg și, mai ales, de cele 
citeva sute de 
din tribună.

CîțiVa dintre 
șau, după joc, 
rad; faptul de a nu se. fi-închis-er
metic la 1—1, adică în perioada 
ultimelor 30 de minute. Ușor de 
spus, ușor de afirmat acest punct 
de vedere, care, ignoră realitatea 
că U.T.A. ișf trage forța cel mai 
adesea din jocul de atac. Jucătorii 
din Arad nu iubesc, se știe, ma
niera de joc defensiv și să nu-i 
criticăm deci — sub impulsul re
zultatului de pe tabela de mar
caj — pentru aceea de a fi rămas 
fideli pînă . la sfîrșit crezului lor 
ofensiv, chiar dacă astăzi echipa 
a fost la un pas de primejdie.

De altei, Austriei nu i-a conve
nit de loc maniera de joc etalată 
de U.T.A., care a și reușit să- 
deschidă scorul în minutul 23 prin 
Domide. Surprinsă, la început, for
mația austriacă a acționat pe par
curs incomodată vădit de curajul 
adversarei și s-a trezit tîrziu, după 
pauză, într-un moment în care to
tul părea pierdut pentru ea. în 
min. 56, a venit golul egalizator, 
realizat, în disperare de cauză, prin- 
tr-un șut năpraznic, de la 25 m, 
al lui Hirnschrodt, gol care a de
clanșat resursele unui orgoliu ră
nit. Din acel moment, U.T.A. a ră
mas în față parcă cu o altă echipă 
și minute în șir s-a văzut nevoită 
să se apere, s-a văzut nevoită să 
..baricadeze" toate drumurile spre 
poarta lui Vidac, cu gîndul la ca
lificare. în min. 30, cînd Kiebler 
a transformat un penalty, la un 
fault comis de Po.joni, am început 
să ne temem pentru ultimele mi
nute. Nu ne-am temut degeaba : cu 
3 minute înainte de final, Stadler 
a majorat scorul la 3—1, incendiind 
tribunele...

Totul, s-a terminat, însă, cu bine 
și U.T.A. a izbutit calificarea în 
turul al doilea, o calificare pe 
care — martori la cele două manșe 
— o putem socoti, cu mîna pe ini
mă, meritată.

lată acum „pelicula" celor patru 
goluri :

0—1 : Acțiune Sima-Domide, pe 
aripa dreaptă, încheiată cu un șut, 
cu stîngul, al ultimului, de la 25 m, 
la „păianjen", în stingă lui Kaipel 
(min. 28).

1— 1 : „Bombă" a lui Hirnsch
rodt, tot ele la 25 m (min. 56).

2— 1 : Pojonî îl faultează în careu 
pe Ritter și Kiebler transformă 
(min. 80), după ce, mai inainte, 
Kiebler (min. 68) și Ritter (min. 
75) trimiseseră balonul în bară.

3— 1: Popovici ratează intercep
ția, Stadler scapă singur și înscrie 
la colțul scurt (min. 87),

spectatori români

ai noștri le repro- 
fotbaliștilor din A-

6. NICOLAESCU

I

(Urmare din pag 1)

min întinși pe teren șl arbitrul 
Weiland se vede obligat să-J eli
mine de pe teren pe internaționa
lul Kuna.........................

Surprinzător, cei care atacă in 
continuare sînt fotbaliștii de la 
Spartak, care — în min. 40 — spe
culează o ezitare a apărării române 
si marchează: la un corner exe
cutat de Adamec, Radu Nunweiller 
respinge firav pînă la Varadin, a- 
cesta centrează pe jos și Kabat 
schimbă traiectoria mingii in plasă: 
1—0.

Pînă la pauză, jucătorii români 
au cîteva minute de dominare co
pioasă, Fl. Dumitrescu comite henț 
într-o fază critică pentru... Geryk 
(min. 42), iar Dumitrache reia 
capul, parcă nedecis, o 
excelentă venită de la 
(min. 43), oferindu-1 portarului ce
hoslovac șansa de a respinge in

cu 
centrare 
Lucescu

Echipa dinamovistă s-a îna
poiat aseară — la ora 23,15 
în Capitală.

extremis.
Repriza secundă debutează sub 

proaste auspicii pentru bucureșteni: 
Sătmăreanu II, care primise un a- 
vertisment înainte de pauză, este 
eliminat din joc pentru un fault 
comis Ia centrul ' terenului (min. 
56) și, o dată restabilită egalitatea 
numerică, echipa română suportă 
cîteva minute atacul dezlănțuit al 
gazdelor. în min. 60, Andrei are o 
nouă intervenție salvatoare, de
viind în corner șutul puternic al 
lui Hrusecky, pentru ca patru mi
nute mai tîrziu dinamoviștii să ega
leze : Radu Nunweiller „îl vede" pe 
Dumitrache deplasat pe stinsa, ur
mează o centrare la semiînălțime 
si un void magistral al noului In
trat în teren. Doru Popescu, care 
trimite mingea în fundul plasei lui 
Geryk: 1—1!

Meciul se încinge, gazdele neac- 
ceptînd nici un moment ideea unui 
rezultat egal, favorabil dinamoviș- 
tilor; La cinci minute după egala- 
re, fotbaliștii din Trnava au din 
nou un gol avans pe tabela de 
marcaj : Kabat este faultat în ca
reu de Dinu și Dobias transformă 
impecabil (2—1), readucind speran
țele în tribună.

Reîncepe ploaia, meciul devine 
mai. confuz, jucătorii încep să a- 
cuze eforturile de pînă atunci, în 
vreme ce fotbaliștii, cehoslovaci fac 
tot ceea ce este posibil pentru ca 
timpul să se scurgă în favoarea 
lor. Treptat, bucureștenii își revin 
din șocul cauzat de penalty șț se 
reîntorc în atac, cu tot mai multă 
vehemență. După ce Dinu reia slab 
o cftiitrare foarte bună trimisă de

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI

AN'DREl

Lucescu (min. 35), același Doru Po
pescu, care a făcut astăzi — pro
babil — marele meci al vieții sale, 
restabilește egalitatea (min. 88), Ia 
capătul unei faze de toată frumuse
țea, începută de Fl. Dumitrescu, pe 
dreapta, continuată de plonjonul lui 
Radu Nunweiller, care a trimis ba
lonul, cu capul, în bară și încheia
tă, necruțător, de Doru : 2—2 !

Gazdelor nu le vine să creadă, 
iar ultimele lor atacuri dirijate spre 
poarta lui Andrei nu mai au nici 
claritate, nici tărie.

Fluierul final al arbitrului Wei
land consfințește un rezultat de 
egalitate, care califică campioana 
României în turul următor, grație 
regulamentului, care prevede du
blarea golurilor marcate în depla
sare.

Pt CINI VA CONFIRMA PARTIDA Df ASUZI?
___________________ ?__________ .
• Ultimele vești din taberele napolitană și . jpidistă

favorite 
o carte 
un gol 
echipa 
șanse

Rapid, una din marile 
ale publicului, joacă astăzi 
mare. întoarsă cu numai 
handicap de la Neapole. 
giuleșteană se prezintă cu
reale în manșa a Il-a a întâlnirii cu 
un adversar reputat, numărînd cîte
va vedete cu nume de mare re
zonanță.

Ziua de astăzi poate să rămînă 
gravată în legenda scrisă și orală a 
clubului din Grant cu condiția... 
să-l confirme pe tînărul. apreciatul 
si optimistul internațional rapidlst 
Dumitru, care ne declara ieri di
mineață, degajat, fără nici o urma 
de complexe....

— ...Batem cu 3—0. Toată echi
pa vrea să facă cu A.C. Na
poli un meci de pomină. Unei ase
menea partide merită să-i dăruiești 
tot sufletul, toată energia. S-ar pu
tea să vă par naiv și prea încre
zător. înainte de meciul nostra eu 
Dinamo, am declarat — ca si acum 
— că sînt sigur de victorie. T-am 
simțit și atunci pe băieți, ca și a- 
Cum. Toți hotărîți să dea toiul 
tru obținerea succesului.

...De la hotelul rapidiștilor. 
Giulești, pentru o întîlnire
A; C. Napoli, care se antrenează în 
„bîrlogul" gazdelor.

Napoletanii fac ceea ce se cheamă 
o ședință de pregătire fizică tare. 
Sprinturi foarte rapide, gimnastică.

exerciții de suplețe, sprinturi și iar 
sprinturi, istovitoare, dacă e să te 
ghidezi chiar și numai după trans
pirația care curge șiroaie pe fața lui 
Sormani, Altafini et comp. Cap de 
coloană neobosit, primul la toate 
comenzile antrenorului Chiappella, 
este căpitanul echipei, Juliano, care 
produce o puternică impresie tine
rilor spectatori ocazionali din tri
bună. Și nu 
Acest jucător

numai lor. Și nouă, 
celebru îndeplinește

Jo!, tn ziua
Napoli, se vor găsi 
stadion seturi de cite 2 fotografii 
reprezentind actuala echipă giuleș- 
teană, precum și formația care a 
Oîștigat campionatul cu patru ani în 
urmă.

meciului Rapid — A.C. 
de vinzare la

x

Trev. se „chinuie" reciproc tn
exerc:. oeciale. Amîndoi gîfîle ca 
două loc îotive. îmi cer scuze pen
tru că-1 itrerup din pregătire și-i 
cer luj Zoff un pronostic pentru 
revanșa cu Rapid.

Răspuns : „Va fi foarte greu pen
tru noi. Eu zic, totuși, n—0. Este un 
răspuns de portar. Altafini ar putea 
să vă dea alt scor“„.

Nu-i mai cer și brazilo-italianului 
părerea. Mă mulțumesc cu cele două 
pronosticuri „semnate" de Dumitru 
și Zoff. Rămine să vedem astăzi 
cine va cîștigâ premiul.!.

m.p.

pen-

spre
cu...

cu silința și cumințenia unui școlar 
premiant fiecare amănunt al pro
gramului de pregătire. Nil scoate un 
cuvînt. Are părul leoarcă, lipit la 
tîmple. Fuge. Sare. Se rostogolește 
pe iarbă. Se ridică. Sprintează. 
zeci de ori...

Izolați, cei doi portari, Zoff

P.S. — în cursul zilei de ieri, 
fotbaliștii rapidiști au .tăcut dimi
neața o „repriza* . de înviorare în 
pădurea Băneasa. A tirmăt o întrea
gă serie de vizionări de fotbal : pe
licule cu partide jucate de team-uri 
italiene, meciul Steaua—F.C. Hiber
nians, jocul Spartak-Dinamo, trans
mis pe micul ecran de la Trnava.

Spectatori și... comentatori ieri, 
rapidiștii intră în rol astăzi și-și do
resc pentru ei comentarii favorabile.

Și noi le dorim.

Steaua a Învins grație unui autogol
(Urmare din pag. I)

adunați de prin campionatele jude
țene. și nu fotbaliști cu pretenții și 
eu firmă !

Vom încerca sâ descriem acest 
med — deși nimănui nu-i va fac» 
plăcere să-și mai amintească de un 
asemenea joc — pentru acei ce n-att 
fost pe stadionul Republicii.

Tn minutele 1, 3 Și â. Vigu. Tă
taru și Iordănescu s-au infiltrat In 
zona careului mare .
ternlc. dar pe lingă bară. Dar acest 
start rapid avea să Fie în cele din 
urmă un simplu for: de paie. 
afară de acel autogol, pînă în min. 
30 publicul n-avea să mai vadă ni
mic din ceea ce se cheamă fotbal. 
Steaua a intrat . în jocul dezordonat 
al oaspeților, s-a angajat în acțiuni

si au șutat pu

în

Asîâ-noaptc, echipa noastră victorioasa:
România Cehoslovacia î-0 (II 14,5)!

MILANO, 29 (prin telefon, de le 
trimisul nostru special).

Ziua a doua a Campionatului 
european masculin de volei, la care 
ne referim mai pe larg în această 
corespondență, ne-o oferit cîteva 
constatări interesante. Astfel, echi
pele României si Poloniei — eare

• se țntilniseră cu o seară mat tn- 
' ăinte într-un meci de mare luptă,

ce a necesitat ’ eforturi susținute 
timp de două ore — s-au ■ prezen
tat, marți, sub nivelul potentelor 

.. lor fizice și, prin urmare, au «edat 
tn trei seturi întîlnirile cu U.R.S.S. 
ți, respectiv, R.D.G.

Referitor la evoluția formației ro
mâne în meciul cu voleibaliștii so
vietici, trebuie să remarcăm câ e- 
chipa noastră a fost egală adver
sarei din punct de vedere tehnio 
si tactic, dar nu a avut resursele 
fizice necesare în finalurile de set. 
Oboseala acumlată în sears prece
dentă a fost resimțită de toți jucă- 

j lorii noștri. După cum începuse par
tida, tricolorii ne dădeau speranța 
unei noi victorii. Combinațiile ’reu-

• țite la fileu, blocajele ferme ți a-

gresive le-au adus repede avantaj s 
6—3. In continuare citeva greșeli 
comise Ia efectuarea paselor, cit și 
în atac ale lui Schreiber (care nu 
reușește să redevină el însuși) pre
cum șt diminuarea resurselor fi
zice a coechipierilor săi 8 dus îa 
pierderea avantajului și a setului. 
Toate încercările antrenorilor de e 
reechilibra echipa prin schîmbă.t 
nu au dat rezultat favorabil nici în 
setul II, în care oboseala s-a accen
tuat. Udișteanu și Bartha — care în 
partida cu Polonia au avut o mare 
eficacitate — au găsit mal greu 
breșe în apărarea adversarilor, 
foarte robustă șl rezistentă. Dumă- 
noiu șl Codoi alătur! de smecîuri 
irezistibile, au greșit deseori tar 
Stamate, Oros și, apoi, Cristian fon 
au fost mai puțin inspirat! în eocr- 
donarea ofensivei. Dar ceea te a 
dus la pierderea multor puncte a 
of st apărarea din linia a t!-a. A- 
proape tot meciul, centrul terenu
lui pe care-1 ținteau de obicei vo
leibaliștii eovetici a fost lăsat des
coperit și, în condițiile în eare de
tenta săriturii la blocaj scădea ne
contenit, adversarii noștri’ tră
geau ca dezinvoltură peste „avan-

garda* apărării tn zona amintită, 
mal ales prin năpraznicul Krav- 
cenko ș! prin explozivul Ciulak, In
teligent dirijați de Poiarkov. O rază 
de speranță pentru echipa noastră 
și pentru grupul de turiști români 
a apărut în setul III, cînd din nou 
băieții pornesc bine șî au avantaj i 
5 -2. 7—5. Revenirea nu avea să se 
producă însă, formația sovietică 
luptînd cu tenacitate pentru a nu 
ceda acest set, care ar fi putut să 
întoarcă soarta meclulu’

Dar meciul cel mai important 
pentru reprezentativa României tn 
lupta pentru obținerea calificării la 
.1. O. s-a consumat azi (n. r. ieri), 
cînd adversară t-a fost puternica 
garnitură a Cehoslovaciei pe ears 
mulți o văd campioană europeană.

Dar voleibaliștii noștri au jucat 
excelent acest îneci cu Cehoslova
cia, terminat astă-noaple tîrziu, 
cu o victorie categorică in favoarea 
lor: 3—0 (13, 14, 5)

în celelalte meciuri: R.D.G. — 
R.P. Ungară 3—0; U.R.S.S. 
Polonă 3—1.

Aurelian BREBEANU

K.P.

ba Bologna i România — Israel 
3-0 (5, 6, 2)

Iată rezultatele Înregistrate și tn ca
drul celorlalte turnee finale.

MASCULIN
BOLOGNA (locurile 1—12) : luni : Bul

garia — Belgia 3—0. Olanda — Iugoslavia 3—1, Italia — Israel 3—1; marți s 
Bulgaria — Israel 3—0, Italia — Olanda 
3—1. Belgia — Iugoslavia 3—1! TMOLA 
(13—17) : luni a Finlanda — Suedia 3—1, 
Franța — B.F.G. 3—3. marți : Franța — 
Turcia 3—1. Finlanda — R.F.G. 3—1 : 
MILANO (18—22) ! Iun! : Grecia — Sco
tia 3—0, Elveția — Danemarca 8—1, 
marți : Grecia — Elveția S—0, Austria
— Scoție 3—1,

FEMININ
REGGIO EMILIA (locurile 1—V): luni: 

U.R.S.S. — R.D.G. 3—0, Bulgaria — Un
garia 8—2, Cehoslovacia — Polonia 3—0; 
marți s Polonia — Ungaria 3—0, U.R.S.S. — ’Cehoslovacia 3—0, Bulgaria
— R.D.G. 3—S ; BOLOGNA (7—12) : luni: 
R.F.G. — Israel 3—2. Italia — Elveția 
3—0, marți : Italia — Israel 3—0, Olanda
— Elveția 3-0 î REGGIO EMILIA (13—18): 
luni : Danemarca — Anglia 3—0, Fran
ța — Suedia 8—0. Iugoslavia — Austria 
3—0; marți : Suedia — Anglia 3—0. Da
nemarca — Austria 3—0, Franța — Iu
goslavia 3—2.

(f)

..corp Ia corp”, unde tehnica indivi
duală nu mai are ce căuta, și d» 
aici au rezultat acțiuni încîlcite. 
mingi pierdute stupid de către Pan- 
tea. Vigu, Naom, Iordănescu sau T.i 
tara, centrări trimise total imprecis 
din poziții- bune de către Năstase.

în atac, replica oaspeților a fost 
la fel de slabă ca și în primul meci 
Coman a fost în pericol abia în 
min. 37. Cini l-a împins pe Hălmă- 
geanu, a șutat. Coman a deviat min
gea în bară. Arbitrul, însă, fluierase 
fault. Pînă la pauză am mai con
semnat faza din min. 41: Thebold 
a centrat. Cini a sărit la balon, dar 
Coman a . reușit să boxeze. Privi te ra 
a reluat- mingea spre careu și. în 
sfîrșit. Smaranclache a lămurit si
tuația printr-o degajare lungă.

A venit pauza, 
minute de odihnă 
nimic bun în jocul 
tene. E adevărat, 
51, 53 și 55. Vigu. 
nit mereu în atac) Tătaru și 
grea au șutat periculos. Da.r 
aceea totul a intrat din nou In 
diocritate. în min. 56. în 
bucureșteană s-au operat două mo
dificări: în locul Iui Tătaru și Pantea 
au intrat Aelenei și Ștefănescu. 
Primul a mai făcut ceva, cîteva 
faz« lucrate de el au mai scos din 
amorțeală tribunele. Dar golul n-a 
venit Se putea marca în min. 63 
probabil, din 11 m, cînd Aelenei a 
fost trfntit în careu de către Car 
vana- Arbitrul însă n-a apreciat că 
era cazul de 11 m. Dar n-ar fi fost 
nici o glorie dacă Steaua ar fi mă
rit scorul în aceste condiții. O lo
vitură de la 11 m nu putea salva 
calitatea mediocră a fotbalului prac
ticat. Oaspeții au ieșit cîteva minut» 
în atac, dar după ce Thebold a tri
mis mingea pe bara transversală, 
in urma unei centrări (min. 80), 
Steaua s-a năpustit în atac, a do
minat, dar a făcut din nou dovada 
neputinței de a se descurca în fața 
unui careu aglomerat de 8—9 jucă
tori. fără mari veleități tehnico-tac- 
tice, dar dirji, buni luptători.

Acesta a fost meciul în care 
na a evoluat chiar mai slab 
Malta și ». obținut calificarea 
rîtă șansei !

Dar cele 10—15 
. n-au adus . mai. 
echipei bucureș- 
în minutele 46, 
Sătmăreanu (ve- 

Ne- 
dupâ 
me- 

echipa

Stea- 
deeit 
dato- Secvență de Ia ultimul antrenament al napolitanilor. Cot la cot, într-un 

sprint prelungit, Juliano (in stingă) ji Pogliana.

REZULTATE IN CUPELE EUROPENE

„TROFEUL JADRAN“ LA POLO

Tn afară de jocurile susținute de 
formațiile românești. în Cupele 
europene au avut loc marți și mier
curi majoritatea meciurilor revanșă 
din primul tur. Astfel, cu ultimele 
jocuri programate joi se vor cu-

noaște toate echipele calificate pen
tru turul al doilea. Reamintim că 
tragerea la sorți a meciurilor din 
turul doi se va face vineri, la Bel
grad.

Iată rezultatele

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
întilnirilor din

ECHIPA ROMÂNIEI HANDICAPATA DE ARBITRAJ
A PIERDUT MECIUL CU UNGARIA

HVAR, 29 (prin telex, de la trimi
sul nostru special).

A plouat Ia Hvar, pentru prima 
dală de la 13 martie 1963 (!). și toți 
turiștii din stațiune au beneficiat 
de întreținere gratuită. Si în piscina 
Amfora a plouat, dar cu... surprize 
(vezi draw-ul olandezilor în fața 
U.R.S-S. si chiar victoria italienilor 
în fața poloiștilor americani) și cu 
decizii anapoda ale arbitrilor, care 
au stîrnit proteste violente.

De pildă, arbitrajul prestat de J. 
Dirnweber (Belgia) în meciul Ro
mânia — Ungaria. Nu este un secret 
că adversarii noștri porneau cu pri; 
nia șansă, mai cu seamă că, după 
accidentarea lui Mibăilescu, a sur
venit si gripa Iui Zamfirescu. ceea 
ce i-a obligat pe antrenorii români 

alinieze înaintea partidei doar 
valizi.să --------- ----------

•șapte tocători de „cîmp”
Fără nici o exagerare. însă, spor- 

■ tivii' noștri au acționat în prima 
repriza aproape fără greșeală. A- 
tacurlle lor rapide i-au obligat pe 
poloiștii maghiari să rămînă în de
fensivă si să se apere cu disperare. 
Culineac a deschis scorul, iar Szabo 
I-a majorat, transformind un penalty

evident Deci 2—0, dar diferența 
putea deveni mai mare dacă arbitrul 
ar fi sancționat drastic faultul asu
pra lui Popescu, care, scăpat singur 
cu portarul, a fast pur ®i simplu 
tras înapoi. Chiar și în repriza se
cundă. după ce Szivos redusese din 
handicap, românii au continuat să 
zburde in fata unei echipe stupefiate, 
care nu s-a negăsit în nici un mo
ment. A fost rindul lui Comei Rusu 
să scape în fata porții adverse, să 
fie împiedicat în mod violent, dar 
să nu fie gratificat deeît cu un sim
plu fault. Apoi, a înscris Popescu 
(3-1).

De la scorul de 3—2 (a marcat 
Konrad III din superioritate nume
rică), înregistrat la începutul re
prizei a treia, reprezentativa Româ
niei. a rămas, pînă la sfirșitul întîl- 
nirii (!!!), cu om în minus- Mai în- 
tîi a fost eliminat Popescu. Novac 
a comis o altă greșeală, și Kon
rad III a egalat (3—3). în continua
re, formația noastră a suportat trei 
eliminări pe. motive nereale și team- 
ul Ungariei a trecut la conducere 
(5—3). Pentru a completa „divertis
mentul”, J. Dimweber l-a eliminat 
definitiv pe Culineac. fără drept de

înlocuire (desî greșeala acestuia nu 
merita cea mai gravă sancțiune po
sibilă). cînd mal rămăseseră 7,30 mi
nute de joc. Dar nu a fost totul: 
in repriza a patra, a „văzut” și o 
infracțiune a lui Huber, l-a eliminat 
și. astfel, echipa noastră a jucat 
timp de un minut fără portar. Co
mentariile sînt de prisos...

In ciuda acestor decizii, poloiștii 
rămași în teren au avut o compor
tare exemplară și au luptat pînă la 
epuizare, pentru ca scorul să nu îa 
proporții. Este drept, ei nu s-au mal 
apropiat de poarta lui Molnar, dar 
au înscris, totuși, dintr-un penalty, 
și acesta obținut după Intervenția 
promptă a secretariatului, pentru 
sancționarea unei infracțiuni comise 
de Konrad III și care trecuse ne
observată (a intrat în joc, deșt avea 
trei eliminări 1).

Rezultata tehnice: Ungaria — Ro
mânia 6—4 (0—2. 2—1, 3-0, 1—1). 
Formații: UNGARIA : Molnar — 
Farago. Gogeny. Kasas, Sarosi (1), 
Szivos (2), Konrad III (2). Bălla, 
Wiesner, Mâgas: ROMANIA : Hu
ber — Szabo (2). Popescu (1). Novac, 
Culineac (1). C. Rusu, Cl. Rusu, 
Lazar.

I
In urm&lorul meci. România joacă 

cu Iugoslavia.
UJLS.S. — Olanda 4—4 (2—3, 0—0, 

2—0, 0—1). Au înscris Mșveniradze, 
Baranov. Dreval, Kotelnikov pentru 
U.R.S.S.. respectiv Veer, Bras, Hoog- 
veld. Schmidt: Italia — S.U.A. 7—6 
(2—2, 3—1, 1—2, 1—1). Au înscris Ghl- 
bellinl 2, M. Marsilf 2. Slmeoni. Pizzo, 
De Magistris pentru Italia, respectiv 
Asch 2, Scherer 2, Wittzenberg și Fer
guson ; Iugoslavia — R-F. a Germa
niei 6—2 (2—0. 1—1, 2—1, 1—0). au 
înscris Rudiel 2. Bonacicî. 2. Lopatny, 
Belamarici pentru Iugoslavia, respec
tiv Teichar și Wolf.

Adrian VAS1LIU

CLASAMENT

1. Iugoslavia 5 4 1 0 27—16 8
2 Ungaria 5 4 0 1 23—19 8
3. U.RS.S, 5 2 3 0 21—16 7
4. România 5 2 2 1 23-21 6
5. Italia S3 0 3 20—17 4
s. S.U.A. 5 1 1 3 24-30 3
7. Olanda 5 1 1 3 14—20 3
8 R.F-G 5 0 0 5 15—33 0

Spartak Trnava 
T.S.K.A. Moscova 
Linfield Belfast 
Celtic Glasgow 
A-E.K. Atena 
MalmS F.F.
Borussia Munch. 
Garnik Zabrze 
Dynamo Dresda 
Partizan Tirana 
Hajduk Split 
Arsenal Londra 
Grasshopcrs Ziiricl 
Sliema Wanderers

Steaua
F.C. Liverpool
Cardiff City 
Chelsea Londra
Lyn Oslo 
Bayern Miinchen 
Steaua r. Belgrad 
Glasgow Rangers

— Dinamo București
— Gâlatasaray Istanbul
— Standard Liege
— B.K- Copenhaga
— Internaționale Milant
— Ujpesti Dozsa
— Cork Hibernians
— Olympique Marseille
— Ajax Amsterdam
— T.S.K.A. Sofia
— Valencia
— Stromgoset
— Reipas Lahti
— Akranes

CUPA CUPELOR
— F. C. Hibernians
— Servette Geneva
— Dynamo Berlin
— Jeunesse Hautcharage
— Sporting Lisabona
— Skoda Plsen
— Kornloi Banyasz
— Rennes

CHEMIE HALLE SE RETRAGE 
DIN CUPA U.E.F.A.

A

InEINDHOVEN 29 (Agerpres).
„Cupa U.E.F.A.", urma sâ aibâ loc 
meciul retor dintre P.S.V. Eindhoven 
și Chemie Halle (R.D. Germanâ). 
Din cauza unei explozii a instalației 
termice a hotelului unde erau aăz- 
duifi și a incendiului care a izbuc
nit, mai mulfi jucâtori ai echipei 
Chemie eu fost accidentați. Au

ReturTur
2—2 
3—0
2— 3
3- 0
3— 2
1—0
2—1
l—l 
0-0
0—1
1—1
l-l
8-0
4- 0

(0-0) 
(1-1) 
(0—2) 
(1-2) 
(1—4) 
(0-4) 
(5—0) 
(1-2) 
(0—2) 
(0—3) 
(0-0) 
(3-1) 
(1-1) 
(4-0)

Austria Viena 
Atvidaberg 
Eshisehir

1-0
3- 0
4— 5 

13—0
0—3
6—1
1—2
1-0

(0—0)
(2—1)
(1-1) 
(8—0) 
(0—4) 
(1-0) 
(7-2) 
(1—1)

Austria Salzburg 
Leeds United 
Elsfborg Boras 
Akademik Copen. 
I.F.K. Helsinki 
Shelbome Dublin 
Eintracht Braun. 
Tottenham
F.C. Aberdeen 
Aris Bonneweg 
F.C. Koin
I.egia Varșovia 
Șt. Johnstone 
S.C. Anderlecht 
Lokomotiv Plovdiv 
Juventus Torino 
Botev Vrață 
Ferencvaros
V.S.S. Kosice 
Diurgarden Stock. Rapid Viena
F.C. Bruges 
Union Teplice

*
de suferit arsuri și fracturi cu-avut de suferit arsuri și fracturi cu- 

noscufii internaționali Urbanczik și 
Mosert care au fost internați la spi
tal. Președintele clubului Chemie 
Halle, a anunțat câ echipa sa, din 
cauza numeroaselor indisponibili
tăți, se va retrage din . Cupa 
U fe.F.A. -

MECIURI INTERNATIONALE

La Lagos, în sferturile de finalâ

★

retur (în paranteze, scorul primului 
joc. La scor general egal s-a cali
ficat formația care a înscris mai 
multe goluri in deplasare. «Echi
pele subliniate de noi 
cat în turul al II-lea).

— Dinamo Tirana
— Zaglebie Sosnowiec
— Mikkelj

CUPA U.E.F.A.
— U.T.A.
— Lierse S.K.
— Hertha
— F.C. Dundee
— Rosenbor Trondliei
— Vasas Budapesta
— Glentoran Belfast
— Keflavik
— Celta Vigo
— ADO Haga
— St. Etienne
— F.C. Lugano
— Hamburger S.V.
— A.C. Bologna
— F.C. Carl Zeiss Jena
— Marsa Malta— Dinamo Zagreb
— Fenerbahce Istanbul 
-— Spartak Moscova
— O.F.K. Beograd
— VlasniJa (Albania)
— Zelez Sarajevo
— Zaglebie VValbrzych

s-au califi-

d-n 
(4-3) 
(0-0)

ni

(1-4) 
(2-0) 
'1—3) 
(2-4) 
(0—3) 
(0—1) 
(1-0) 
(6—1) 
(2 O) 
(0—5) 
(1-1) 
(3- i) 
(1-2) 
(1-1) 
(0-3) 
(6—0) 
<1—€» 
(1-1) 
(0 2) 
(1—4. 
(3-0) 
(0—3) 
(0—n

ale „Cupei campionilor Africii", s-au 
întîlnit formațiile ASSEC (Coasta 
de Fildeș) și Enugu Rangers (Nige
ria). Fotbaliștii de la ASSEC au ter
minat învingători cu scorul de 1—0 
(1—0) prin .golul marcat de Came 
în minutul 38.

★
Aflafd în (urneu în 

echipa Dunav Ruse a 
mafia A. C Nitra. 
încheiat la egali‘ate :

Cehoslovacia, 
jucat cu for- 
Intîlnirea s-a 
0-0.
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